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Bön i Jesu namn 
 
Inledning.  Jesu liv på jorden var präglat av bön. Han bad mycket ensam, och han bad med 
lärjungarna. När de såg honom be ville de att han skulle lära dem att be (Luk 11:1), och det 
gjorde han: han gav dem Fader Vår, som en modellbön, och han undervisade dem om rätt 
syn på bönen.  
 
När Jesus stod strax inför att lida, dö, uppstå och upphöjas till himlen igen, varifrån han en 
gång hade stigit ner (Fil 2:6-11), så bryter en ny tid in när det gäller bönen. Nu skulle han 
lämna jordelivet och återvända till Fadern, där han skulle be för dem (Rom 8:341), och de på 
jorden kvarvarande lärjungarna skulle fortsätta att be, men nu på ett nytt sätt: i Jesu namn.  
 
Bibeltext.  Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 
Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara 
fullkomlig. (Joh 16:23b-24) 
 
Utläggning.  Jesus vill nu inför sitt lidande öppna upp en ny dimension i bönen för 
lärjungarna, och det är något de kanske anat men inte praktiserat, och det är som texten 
säger oss att ”be i mitt namn”, dvs Jesu namn.  
 
Lärjungarna var inte omedvetna om kraften i Jesu namn, de hade t.ex. tidigare uttalat Jesu 
namn över sådana som varit besatta och sett hur de blivit befriade (Luk 10:17), och även sett 
andra utföra samma kraftgärning i Jesu namn (Mark 9:38-39, Luk 9:49). Uttrycket ”i mitt 
namn” var inte heller okänt för lärjungarna sedan tidigare, se t.ex.  
 

• ta emot ett sådant barn i mitt namn (Matt 18:5, Mark 9:37, Luk 9:48),  
• ty där två eller tre är samlade i mitt namn (Matt 18:20),  
• många skall komma i mitt namn (Matt 24:5, Mark 13:6, Luk 21:8), 

 
men enligt Jesu egna ord var de vid denna tid obekanta med att be i hans namn. Han hade 
nämnt denna möjlighet tidigare i sitt avskedstal i Johannes evangelium (Joh 14:13-14, 15:16) 
och då kopplat den tydligt till möjligheten att få bönesvar, men nu uppmanar han 
lärjungarna att börja praktisera det som de ännu inte hade gjort. Efter sin uppståndelse talar 
också Jesus med lärjungarna om kraften i hans namn (Mark 16:17). 
 
Vad betyder det då, att be i Jesu namn? Är det endast det att vi avslutar våra böner med 
frasen: ”…i Jesu namn, amen”?  Eller finns det någon djupare innebörd? Det är nog rätt att 
avsluta våra böner så, eller såsom man gjorde förr i världen: för Jesu skull. Men innebörden 
är inte en slags vidskeplig trollformel, utan utgörs av tanken på att den troende på detta 
sättet identifierar sig med den vars namn man åberopar. Namnet utgör då en slags fullmakt, 
där lärjungarna själva kan be Fadern om sådant som bara Sonen tidigare haft rätt att be om. 
Denna fullmaktstanke dyker även upp på andra ställen i Nya testamentet (Matt 21:23-27, 
Mark 11:28-33, Luk 20:2-8, Apg 9:14, 26:10-12, 2 Kor 13:10) där någon handlar på någon 

                                                        
1 Denna vers verkar motsägas av Joh 16:26, men motsägelsen är nog endast skenbar. Jesus vill nog poängtera 
att lärjungarna i hans namn har direkt tillgång till Fadern och inte endast hans förböner. 
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form av delegerad auktoritet. Samma tanke ligger alltså bakom uppmaningen att ”be i Jesu 
namn”. Så när en sann Jesu lärjunge hänvisar till Jesu namn2 – och allt Jesus representerar 
när det gäller hans person, död och uppståndelse – och i det namnet går inför Fadern, blir 
det som att Sonen själv framställer denna bön till sin Fader, och Bibeln säger att Fadern alltid 
hör Sonens böner (Joh 11:42)3. Och det är därför Jesus säger:  Vad ni ber Fadern om i mitt 
namn, det skall han ge er…. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Nyckeln 
till verkliga bönesvar ligger alltså i att vi hänvisar till Jesu namn när vi går inför Fadern. Och 
Jesus säger t.o.m. att han själv kommer att ge oss vad vi ber honom om i hans namn (Joh 
14:13). Notera att ni skall få står i futurum, d v s bönesvaret ligger i framtiden i förhållande 
till när bönen i Jesu namn uttalades. Det sägs också här att detta skall ge oss en fullkomlig 
glädje. Jag tror glädjen kommer ur bönesvaren, men också ur själva bönen då en frälst 
syndare får ta Jesu namn i sin mun, namnet över alla andra namn! 
 
Resten av Nya testamentet nämner inte detta med att be i Jesu namn så mycket som man 
skulle kunna förvänta sig, men det finns åtminstone ett tydligt exempel (Ef 5:20). Däremot 
talas om att göra allt i Jesu namn (Kol 3:17), och där ingår ju även bönen som en naturlig del. 
Sedan skall man vara medveten om att från uppmaningen att be i Jesu namn i Johannes 
evangelium sker en utveckling i riktning mot att be direkt till Jesu namn, se t.ex. Apg 9:21, 1 
Kor 1:2. Detta sker efter himmelsfärden då Gud Sonen återigen sitter på Faderns högra sida. 
I någon mening är detta antytt i det att människor tillbad Jesus från vaggan till 
himmelsfärden (Matt 2:11, 14:33, 28:9, 28:19, Luk 24:52), och det är också i någon mening 
förutsagt redan i Joh 14:13 där Jesus säger sig kunna ge bönesvar, men det är först senare 
som det blev praxis bland lärjungarna att tillbe Jesus direkt såsom Gud, likställd med Fadern 
och värdig lov och pris i samma utsträckning. 
 
Kuriosa. 
Jag minns en händelse på universitetet i Uppsala som anknyter till det här med att be i Jesu 
namn. I ett av husen på Polacksbacken, där jag studerade mestadels, fanns ett kafé som 
drevs av ett antal personer med viss psykisk funktionsnedsättning. När jag satt där en gång 
och fikade hade personalgruppen ställt fram fika till sig själva vid ett annat bord. Då hörde 
jag plötsligt hur en av dem högt och ljudligt tillrättavisade en annan för att han inte bett 
bordsbön innan han började äta, och så demonstrerade den förste med hög röst hur man 
skall göra: ”Gode Gud välsigna maten, i Jesu namn, amen!” Rummet var fullt av studenter, 
de allra flesta av dem fullständigt okunniga om kristen tro, och kanske inte heller så 
intresserade. Men nu fick de en gratislektion om hur man skall be, och att man skall be i Jesu 
namn. Jag njöt av att höra stenarna ropa, och gick därifrån glad i Herren! 

                                                        
2 Att det måste vara en sann lärjunge för att Jesus-namnet skall ha gällande kraft framgår bl a av Apg 19:13-17. 
Olyckligtvis hänvisar SFB’98 i noten till Matt 7:22 till Apg 19:13,19, men det är uppenbart att det inte handlar 
om samma typ av situation. I Apg 19 misslyckas man med kraftgärningarna trots hänvisning till Jesu namn, i 
Matt 7 påstår de falska profeterna att de lyckats göra stora under i Jesu namn (Folkbibeln översätter det 
felaktigt som ”med hjälp av ditt namn”, i grundtexten står det ”i ditt namn”), men Jesus bekräftar inte deras 
påstående utan säger endast: ”Jag har aldrig känt er.” Förmodligen är de underverk som de falska profeterna 
hänvisar till inte äkta utan lika falska som de själva är (jfr Matt 24:24, Mark 13:22). 
3 Notera: Sonen ber i Nya testamentet alltid efter Faderns vilja, så det är underförstått. Vi kan inte be om något 
som är mot Guds vilja i Jesu namn, och förvänta oss att få det. Jfr 1 Joh 5:14-15. 


