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Hur relationen mellan makar kan påverka bönen 
och bönesvaren 
 
Inledning. Egentligen borde det här ämnet redogöras för i samband med att vi studerar det 
bibliska äktenskapet mer i detalj, men vi får göra vårt bästa ändå. Den bibeltext som ligger 
till grunden för dagens böneskola är följande: 
 
På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet 
kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er 
prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken 
eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild 
och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de heliga kvinnor 
som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara var lydig mot 
Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och 
inte låter skrämma er. På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era 
hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att 
era böner inte blir hindrade. (1 Petr 3:1-7) 
 
Anmärkningar. Det är främst vers 3:7 som vi skall koncentrera oss på här, men först behöver 
vi göra några anmärkningar kring texten som helhet. 
• 1 Petr 3:1-7 kommer i ett sammanhang, först och främst hela brevet – och skall därför 

tolkas i ljuset av hela brevet – men också främst i relation till verbet ”underordna” som 
dyker upp i 2:13, gällande vår relation till överheten, i 2:18 gällande slavarnas relation 
till sina herrar1 vilket i 3:25 också sätts i relation till de troendes underordnande till 
Kristus (här används dock inte verbet ”underordna”, utan ”vänt om”).  

• Bryggan från det föregående till vårt sammanhang i 3:1-7 består i uttrycket ”på samma 
sätt”: 
o ”På samma sätt” i 3:1 hänvisar till 2:25 och det föregående, dvs kvinnans relation 

till mannen ska vara som de troendes till Kristus (jfr Ef 5:22-26) 
o ”På samma sätt” i 3:7 pekar också tillbaka till det föregående, men där sägs att 

mannen skall ”leva förståndigt” tillsammans med sin hustru. I grundtexten står 
kata gnosis som betyder ”i enlighet med kunskap”. Förmodligen avses all den 
andliga kunskap som livet med Kristus medfört, men i synnerhet då det som sägs 
just i det här sammanhanget om underordnande. Det är alla kristnas ansvar att 
leva i enlighet med den kunskap de har fått (Kol 2:7), med framför allt mannens 
ansvar eftersom han också ska kunna vägleda sin hustru (jfr 1 Kor 14:35a) 

 
Hur relationen mellan makar kan påverka bönen och bönesvaren. Förutsättningarna i 
sammanhanget för en sund relation är att hustrun underordnar sig sin man och att mannen 
visar sin hustru aktning. Båda dessa saker har ytterst med relationen till Kristus att göra: 
• Hustruns underordnande utgår, som vi sett, från att mannens roll i äktenskapet är att 

representera Kristus och kvinnan roll är att representera församlingen (Ef 5:22-25) 

                                                        
1 Jämförbart med dagens anställda och deras arbetsgivare 
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• Mannen skall visa aktning och respekt för kvinnan ”som medarvinge till livets nåd”, dvs 
att hon genom sin relation till Kristus också tillhör Guds söner (Gal 3:26-4:7) och 
därigenom delar arvsrätten till Guds rike och det eviga livet med Kristus själv2 

När dessa två saker inte är i ordning – framför allt det senare eftersom det är det som nämns 
i samband med bönerna – så påverkar det bönelivet så att bönerna ”blir hindrade”. Vad 
betyder det?  
• Ordet ”hindrade” motsvarar grekiskans ekkopto och betyder ordagrant ”att hugga av” 

och används ofta i NT i samband med liknelser om träd: Matt 3:10, 5:30, 7:19, Luk 3:9, 
13:7-9, Rom 11:22-24,  men även andra sammanhang när det bildligt talas om att 
”hugga av” saker och ting eller distansera dem från varandra: Matt 18:8, 2 Kor 11:12.  

• Med utgångspunkt i att ordet hindra betyder att ”hugga av” varnar alltså Petrus för att 
våra böner kan bli ”avhuggna”. Hur ska detta förstås? Det mest naturliga är helt enkelt 
att förstå det i ljuset av hur verbet används i trädsammanhang: avhuggna träd dör och 
bär inte heller någon frukt! M a o, Petrus varnar för att våra böner blir döda och 
fruktlösa ifall vi som man och hustru inte lever i en biblisk relation till varandra, och 
särskilt då om mannen inte respekterar sin hustru och älskar henne såsom Kristus 
älskar församlingen (Ef 5:25). 

 
Några flera översättningsförslag gällande 1 Petr 3:7. 
• Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den 

svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting 
stå i vägen för era böner. (B2000) 

• Ni gifta män, lev förståndigt tillsammans med era hustrur, som med ett svagare kärl, 
och visa dem respekt. Också kvinnan har ju del av livets nådegåva. Då finns det inga 
hinder för era böner. (NuBibeln’17) 

• Likaså bör ni äkta män leva tillsammans med edra i enlighet med den kristna 
undervisning som ni har fått. Ära er hustrus person, inte bara därför att hon är den 
svagare, utan också därför att hon med er delar Guds nåd, som skänker liv. Då skall 
edra böner inte förhindras. (Hedegård) 

• På samma sätt med er män: Ni skall visa klokhet och hänsyn i samlivet med era hustrur. 
De är det svagare kärlet. Visa dem ära. De är ju era medvingar till livets nåd. Annars 
kommer era böner att bli hindrade. (Giertz) 

 
 
 
 

                                                        
2 Förvirring bland kristna gällande Bibelns syn på manligt och kvinnligt och s.k. ”jämlikhet” bottnar ofta i en 
oförmåga att skilja på de vertikala och horisontella dimensionerna i tillvaron. Man och kvinna skapades att leva 
med samma förutsättningar i vertikal mening (1 Mos 1), dvs i tillgången till sin Skapare och Hans välsignelser, 
men med olika roller och funktion i horisontell mening, dvs i relation till varandra (1 Mos 2). I och med 
syndafallet (1 Mos 3) har mycket blivit stört i båda dessa riktningar, men Jesu försoningsverk syftar till att 
återställa både riktningar till ursprungsmodellen, så att både likheterna i vertikal riktning och skillnaderna i 
horisontell riktning återställs. 


