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Bön som en förtrolig relation 
 
Inledning. Idag ska vi titta på bönen ur det kanske viktigaste perspektivet, nämligen att 
bönen ger uttryck för en förtrolig relation mellan Gud och människa. Vi börjar med en 
bibelvers från Psaltaren kap 25 i tre olika översättningar: 
 
Bibelvers.  

• HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund för han känt för 
dem (Psalm 25:15 SFB’98) 

• HERREN har förtroende för dem som fruktar honom, och de får insyn i hans förbund 
(NUB’15) 

• The secret of the LORD is with those who fear Him, and He will show them His 
covenant (NKJV) 

 
Utläggning. I ovan nämnda vers sägs inget direkt om bön (även om Psalm 25 i sig självt till 
stora delar utgör en bön som kung David ber), men den pekar på det faktum att relation 
mellan Gud och de som fruktar honom kännetecknas av förtroende och intimitet. 
Förtroendefulla relationer mellan människor innebär kanske framför allt att man delar saker 
med varandra som man inte delar med andra, och på samma sätt vill Gud ha en intimt 
förtroendefull relation med sitt folk där man delar saker åt båda håll. Det kanske bästa 
exemplet på det (förutom Herren Jesus självt, se nedan) är Abrahams relation med Gud. 
 
Exemplet Abraham. När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom, och Abraham 
följde dem ett stycke på väg. Då sade HERREN: "Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker 
göra? Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på 
jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och 
efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN 
kan uppfylla sina löften till Abraham." Sedan sade HERREN: "Ropet över Sodom och Gomorra 
är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort 
efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det." Männen vände sig 
därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför HERREN. Och Abraham gick 
närmare och sade: "Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske 
finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de 
femtio rättfärdigas skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta 
den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den 
ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är 
rätt?" HERREN sade: "Om jag finner femtio rättfärdiga inne i Sodom, skall jag skona hela 
platsen för deras skull." Abraham tog åter till orda och sade: "Jag har vågat tala till Herren 
trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem i de femtio rättfärdiga. Skall du då på 
grund av dessa fem fördärva hela staden?" Han svarade: "Om jag finner fyrtiofem där, skall 
jag inte fördärva den." Men Abraham fortsatte att tala till honom "Kanske finns det fyrtio 
där." Han svarade: "För dessa fyrtios skull skall jag inte göra det." Då sade han: "Herre, bli 
inte vred om jag talar ännu en gång. Kanske finns det trettio där." Han svarade: "Om jag 
finner trettio där, skall jag inte göra det." Men han sade: "Jag har vågat tala till Herren. 
Kanske finns det tjugo där." Han svarade: "För dessa tjugos skull skall jag inte fördärva den." 
Då sade han: "Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång: Kanske finns det tio där." 
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Han svarade: "För dessa tios skull skall jag inte fördärva den." När HERREN hade talat färdigt 
med Abraham gick han därifrån, och Abraham återvände hem. (1 Mos 18:16-33 SFB’98) 
 
Notera hur Gud inte vill dölja sina förehavanden för Abraham, och hur Abraham under 
bönen går närmare Gud och stegvis talar ut med Gud tills de talat färdigt med varandra. Det 
är inte konstigt att Gud kallade Abraham sin vän (Jes 41:8, Jak 2:23). Vi hittar samma 
förtroendefulla öppenhet mellan Gud och hans profeter i resten av Gamla testamentet, se 
t.ex. Amos 3:71. 
 
Ytterligare en nivå. Herren Jesus Kristus kallade också sina lärjungar för vänner av samma 
skäl som Abraham blev kallad Guds vän, nämligen att han delade allt med dem: Ni är mina 
vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte 
vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit 
er veta. (Joh 15:14-15 SFB’98) 
  
Men Jesus tar också relationen med Gud till en ännu intimare nivå genom att i sina böner 
tilltala Gud med ett intimt arameiskt ord för pappa: Abba! Detta tog Jesu lärjungar efter och 
lärde församlingarna att praktisera. 
 
Några bibelställen om ”Abba, Fader!” 

• Jesus sade: "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte 
som jag vill utan som du vill." (Mark 14:36) 

• Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått 
barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" (Rom 8:15) 

• Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: 
"Abba! Fader!" (Gal 4:6) 

 
Abba är ett arameiskt ord som motsvarar hebreiskans ab, som i Nya testamentet skrivits 
med grekiska bokstäver: Abba. Med hänsyn till i vilken form det skrevs blev det i Jesu mun 
lika med min pappa. Att tilltala Gud på det sättet gjorde nog en och annan skriftlärd 
synnerligen generad eftersom det i deras ögon var omöjligt att vara så familjär och intim 
med HERREN Gud. Abba uttryckte ju barnens förtroendefulla och reservationslösa relation 
med sin fader! Men det var just så Jesus uttryckte sig, och hemligheten bakom det ligger i 
den barnaskapets ande som Gud sänt in i våra hjärtan i och med att vi blivit pånyttfödda. 
 
Avslutning: åter till Abraham. Det står om Abraham att han trodde på Gud[s löften] och att 
Gud räknade honom det till rättfärdighet, och han kallades Guds vän (1 Mos 15:6, Jak 2:23).  
Ordet trodde i hebreiskan står i en form som kan tolkas som att Abraham litade på Gud och 
därför blev buren av Gud, såsom en förälder lyfter upp sitt barn i famnen eller sätter det i 
knät2. Denna intimitet i relationen med Gud var världshistoriens kanske andra viktigaste 
upptäckt, efter upptäckten av bönen självt (1 Mos 4:26). I ljuset av det är inte Abba, Fader 
konstigt alls, för HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom. 

                                                        
1 Ordet hemlighet i Amos 3:7 är samma hebreiska ord som översätts med ”umgås förtroligt” i Psalm 25:14, jfr 
NKJV:s översättning av sistnämnda vers. 
2 Se t.ex. boken Prestationslös tro av Sven Reichmann där omslaget visar en bild på Abraham sittandes i Guds 
knä: https://s1.adlibris.com/images/5163789/prestationslos-tro.jpg  


