
 

Bönen 
Luk 18:1-8; 1 Mos 18:26-32; Ef 3:14-21; Ps 13 

Tack vare fortsatta samlingsrestriktioner slipper vi på det 
här årets Bönsöndag lyssna till pastorns tröttsamma 
stämma. Några simpla nedtecknade reflektioner finns 
dock tillgängliga för den nyfikne. Det är kanske inte så 
dumt att vi, då temat är Bönen, får fokusera lite extra på 
att lyssna till Honom som är bönens källa istället för Hans 
skapade varelser som bara talar om bönen? Förvisso kan 
även dessa skrivna rader stå i vägen för ditt personliga 
samtal med den gode Fadern, men jag ber och hoppas att 
de istället ska locka dig till fortsatt lyssnande 
uppmärksamhet och överlåtelse. 

Hur ser det ut med ditt böneliv? Väcker frågan ett dåligt 
samvete eller lockar den fram ett leende eftersom den 
riktar uppmärksamheten mot den djupaste glädjekällan i 
ditt liv? Oavsett vad vi svarar idag hoppas jag att vi alla, 
förr eller senare, ska upptäcka att bönen hör ihop med 
den djupa glädjen. Att ständigt gå omkring med ett dåligt 
samvete p.g.a. ett torftigt böneliv är inte vårt naturliga 
tillstånd, men det dåliga samvetet kan ha sin befogade 
plats i vårt inre när vi ignorerar vår djupaste kallelse: det 
ständiga umgänget med den gode Skaparen. De 
gångerna blir ett skavande samvete en kallelse att kliva ut 
ur den stora tomheten och in i den glädjefyllda närvaron, 
där vi hör hemma. Dagens texter lockar oss till detta. 

Jesus säger idag: Han gav dem en liknelse för att lära dem att 
alltid be och inte ge upp (Luk 18:1). I en enkel mening 
tydliggör Jesus varje lärjunges kallelse. Jesu lärjungar är 
kallade till bön, ständig bön. För flera år sedan hade vi i 
församlingen i anslutning till Bönsöndagen en 
återkommande aktivitet som försvann med tiden. 
Aktiviteten var ett ”bönedygn” där tanken var att 
församlingen skulle inspireras till att under ett helt dygn 
låta bönens låga brinna i en obruten bönekedja fram 
t.o.m. Bönsöndagens gudstjänst. Man skrev upp sig på en 
lista där det framgick att man tog ansvar för att be under 
någon eller några av dygnets 24 timmar. Listan fylldes 
nog aldrig helt något år och med tiden försvann alltså 
bönedygnet. 

Ett bönedygn kan vara ett sätt att uppmuntra till den 
ständiga bönen, men efter att bönedygnet försvann har 
inte efterfrågan varit överväldigande. Dygnet tycks inte 
vara saknat. Inte heller av mig. Inte för att det skulle vara 
något tokigt med bön, men med tiden kändes den 
återkommande aktiviteten något krystad. 

Med tiden har jag fått allt svårare att uppmuntra till bön 
genom listor, tider och scheman. Om vi betonar bönen 
som en schemalagd aktivitet är risken stor att vi missar 
hela poängen med bönens gåva. Huvudsyftet är ju aldrig 
att fylla några enstaka timmar av dygnet med bön. 
Bönens gåva ges för att hela livet ska fyllas med bön. Han 
gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge 
upp. 

Men kan man verkligen be alltid? Kan man be ständigt 
som Paulus talar om (1 Thess 5:17)? Man måste ju sova 
ibland också. Då kan man väl inte be? Och när man 



jobbar och pratar med människor man möter, då kan man 
väl inte be? Men på samma sätt som andningen inte tar 
paus när vi arbetar eller sover behöver inte bönen pausas 
till förmån för något annat. Om vi låter Guds Ande 
förvandla bönen till något som är lika naturligt som vår 
andning, då brinner bönelågan också när vi sussar gott på 
kudden, när vi arbetar, samtalar med en vän o.s.v. Bönen 
är en gåva som ger liv, 24 timmar om dygnet. 

Någon gång under första delen av 1800-talet vandrar en 
pilgrim genom skogarna i Ryssland. Hans längtan står 
efter den ständiga bönen som Paulus talar om. En andlig 
fader, en starets, uppmanar honom att be Jesusbönen: 
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig! Till en 
början ska han be den tre tusen gånger om dagen, sedan 
sex tusen gånger om dagen, därefter, när han vant sig vid 
bönen, ska han be den tolv tusen gånger om dagen. 
Pilgrimen gör som han blir tillsagd och märker med tiden 
hur bönen letar sig in i hjärtat. Bönens ande ber i honom 
med hjärtats rytm och han erfar en stor glädje. 

Den ryske pilgrimens väg är inte varje människas väg, 
men den är ett exempel på hur en återkommande 
ordning i livet öppnar för ett liv i bön. Listor och scheman 
kanske är onödigt komplicerat och krystat många gånger, 
men en god ordning måste finnas om vi vill bli bedjande 
människor. Hur den ordningen ska se ut för dig måste du 
själv upptäcka, men visst finns det tips att få. Genom att 
betrakta Jesu liv kan vi få vägledning att låta den egna 
bönen förenas med Guds Andes bön, Anden som bor i 
varje kristen och som ständigt talar med Fadern (se Rom 
8:26-27). 

När vår bön förenas med Andens bön händer något med 
oss. Vår bön kanske inte ”magiskt” förändrar omvärlden, 
men umgänget med den gode Fadern förändrar oss och 
vårt sätt att möta omvärlden och då händer också något 
med omvärlden. Bönens frukt visar sig. Notera att bönen 
framförallt handlar om umgänge. Bön handlar inte främst 
om att du ska rabbla upp din lista av vad du vill ha ut av 
relationen. Det handlar om att umgås och att förvandlas i 
denna relation. Sådan är den livgivande bönen. 

Eftersom Gud har goda tankar för oss vill Han gärna 
besvara vår bön när vi ber om det högsta goda, som 
Anden gör i oss. Gud vill gott och när vi ber gott vill Han 
svara gott. Hela poängen med den liknelse som Jesus ger 
lärjungarna är att visa att om en orättfärdig domare 
besvarar en änkas önskemål enbart för att hon är uthållig 
och besvärlig, hur mycket mer kommer då inte Gud att 
besvara den som uthålligt söker Honom? 

När Andens bön förenas med vår kommer vi närmare 
förverkligandet av det som är Paulus bön i dagens 
epistel: 16Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft 
och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17att Kristus 
genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och 
grundade i kärleken. 18Då ska ni tillsammans med alla de heliga 
kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet 19och 
lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så 
ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Ef 3:16-19 
FB2015). 

Om bönen är vägen till förverkligandet av detta blir det 
angeläget att ge bönen näring, utrymme. Att betrakta Jesu 
liv ger oss vägledning till hur det kan ske. I evangelierna 
blir det tydligt hur Jesus ofta drar sig undan i bön till 



Fadern, men det framgår också att Jesus deltog i 
gudstjänster i synagogorna och i templet där man 
gemensamt bad Psaltarens böner. Han bad också 
regelbundet de enskilda böner som många judar 
reciterade dagligen. När Jesus bad med dessa psalmer så 
bad Han med ord som till stor del handlade om Honom 
själv. Många av psalmerna är profetiska och pekar på den 
av Gud smorde frälsarkonungen, Messias, d.v.s. Jesus 
Kristus. De första kristna såg hela evangeliet ligga fördolt 
i GT och koncentrerat i Psaltaren och det var angeläget 
för dem att fortsätta att be med dessa ord. Vår bön kan 
berikas avsevärt om vi bär med oss dessa insikter. 

Men bönen sätter oss också i rörelse i tjänst för vår nästa. 
Peter Halldorf skriver: När Jesus kallar oss att gå in i vår 
kammare för att be, är det aldrig bara för vår egen skull. Vår 
högsta kallelse som människor är att älska och ära Gud. När vi 
besvarar den kallelsen börjar vi också älska och ära 
människorna. Därför är det både naturligt och viktigt att 
den gammaltestamentliga texten för dagen finns med på 
Bönsöndagen. Den som handlar om hur Abraham träder 
fram inför Gud och ber om nåd och förbarmande för dem 
som egentligen har dom att vänta. 

Abrahams vädjan kommer ur gemenskapen med den 
Gud han lärt känna, medlidandets Gud som alltid ytterst 
sett vill förbarma sig. Den tragiska fortsättningen på 
berättelsen visar dock att Sodom inte rymde många som 
ville ha förbarmande. Berättelsen om Abraham visar 
också (i det stora perspektivet) att många gånger blir 
bedjaren själv en viktig del av bönesvaret. Den Abraham 
som trädde fram inför Gud, Fadern, som medlare fick 
också vara den genom vilken hela världens frälsning 
förmedlades. Bland Abrahams efterkommande skulle 

frälsningen uppenbaras. Långt senare skulle den 
nyblivne fadern Sakarias tala historiska och profetiska 
ord: 72Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid 
sitt heliga förbund, 73den ed han svor vår fader Abraham: 74att 
rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan 
fruktan,75rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar 
(Luk 1:72-75). Hur skulle detta ske? Genom Jesus om 
vilken Sakarias säger: Han skall komma ner till oss från 
höjden, 79en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens 
skugga, och styra våra fötter in på fredens väg (Luk 1: 78b-79). 

Abraham trädde fram inför Gud som medlare - därför att 
man blir som dem man umgås med - och fick så även 
vara med och bereda plats för den verkligen medlaren - 
Frälsaren. Bedjaren blir många gånger en del av svaret på 
bönen. Varför? Därför att man blir som dem man umgås 
med. 

Vi uppmuntras idag att inte bara fylla några timmar av 
dygnet med bön. Nej, vi uppmuntras fylla hela livet med 
bön så att Kristus genom tron kan bo i våra hjärtan och vi 
därmed kan bli rotade och grundade i kärleken. Detta är 
inte en flykt från våra medmänniskors behov utan en 
förutsättning för att kunna möta dem på allvar. Som en 
vän skriver: Endast den som har sina källor i Gud, blir själv 
en källa som kan släcka andras törst. Vi uppmuntras idag att 
bli en sådan källa. Till Guds ära och världens frälsning. 
Amen. 


