
Bönebrev:  
  

Whats’s first? – Vad kommer först? 
 
Hemma på andaktsbordet står en tändsticksask med rubriken: What’s first? Det är 
en fråga och en uppmaning till läsaren att fundera över vad som verkligen 
kommer och skall komma först?!  
    Nyligen möttes jag av en tanke som slagit rot i mitt inre och som berör vår 
uppgift som bedjare i Synoden – att be för dem som står med på vår förbönslista. 
Naturligtvis förutom de många förbönsämnen som är aktuella för var och en 
personligen.   
    Det är ofta så att våra egna behov kommer i första hand och sedan följs av 
andra situationer, konflikter och uppgifter vi står inför.  
Det påminner om barnens önskelista inför julens klapptider.  
 
Men vad kommer först?  
Bönen Fader vår lägger en annan grund och utgångspunkt – nämligen denna: att 
börja med tilltalet “Fader vår som är i himmelen” följt av bönen: “Helgat varde 
ditt namn” och sedan vrids perspektivet till: “Ske din vilja, såsom i himmelen så 
ock på jorden”.  
    Just detta: Att börja våra böner med att tilltala Gud, Fader vår, och hålla fast vid 
det himmelska perspektivet, “Helgat varde ditt namn, [och bönen:] Tillkomme ditt 
rike, Ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden”.  
    Sedan riktas intresset och bönerna och förbönen till det jordiska: maten, 
nästankärleken, förlåtelsen för synderna och förbönen för våra med– och mot–
människor, skydd mot ondskans och djävulens härjningar, frälsningen ur detta och 
sedan sammanfattningen av alltsammans: ”Ty riket är ditt och makten och 
härligheten i evighet” – Amen (må det ske).  
 
Det blir en påminnelse om nåden att få börja den nya dagen med rätt perspektiv: 
Som Guds barn får vi börja med ett tilltal till Gud, vår Fader, och sedan kommer 
allt det jordiska som vi står i.  
    Allt inramas av övertygelse om att allt ändå vilar i Guds barmhärtiga händer, 
ofta utan att vi förmår att genomskåda tillvarons hemligheter – frågor om 
meningen med prövningar och frestelser. De många frågorna: Varför - vi kan 
ställa oss frågan med tanke på virusens härjningar runt om i världen - människor 
som dör till synes för tidigt osv. Nu obesvarade frågor att överlämna i Guds 
händer och veta att Jesus Kristus har dött för världens synd och uppstått för att vi 
skall leva genom honom.  
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