
HOMILIA BÖNSÖNDAGEN

  

Av: Liselotte J Andersson 

Bönen 

1 Kung 3:5-14     	 Rom. 8:24-27   	 Ps. 13  	 Matt 6:5-8   

Är bön något vi bör dölja? Nej, det är inte därför vi ska lämna torget och söka en 
avskild plats.  
Varför ska vi inte stå kvar i gathörnet?  
Den bön som är värd namnet är ett sanningens möte. Gud är den han är, men vi 
har så många förklädnader. Det är lättare att skala av dessa lager när vi är lite i 
skymundan.  
Var ligger ”det fördolda”?  
Jag tänker mig att det finns ett inre kapell hos varje bedjare. Det är inte alltid så 
enkelt att hitta dit, även om det är nära.  
Tystnaden är en ovärderlig hjälp – även korta stunder av tystnad. Det är som 
någon sagt: ”Guds osynliga handpåläggning av världen”.  
Musik kan vara en annan dörröppnare, särskilt den musik ”som rör sig längs 
tystnadens gräns”.  
Skapelsens hjälp är ovärderlig och fågelsången dödar inte den goda tystnaden. 
Även människor kan bli oss till hjälp när vi vill våga oss in i det fördolda. De som 
själva ofta är där och bär med sig en närvaro där ifrån, som en doft och en 
hälsning. 

Om vi inte på länge hälsat på hos oss själva, kan det finnas en viss tvekan när det 
gäller att lämna torget och söka sig till det inre kapellet. Hur ser det ut där? Vad 
kommer vi att möta? Kan det inte bli väldigt ensamt? Jo och det är kanske en 
ensamhet vi måste våga ta oss igenom. Bortom denna ensamhet finns ett möte. 
Fadern är i det fördolda. Det är inte utan betydelse att Gud där och då får 
namnet Fadern. Det är i vårt mest fördolda av sår och drömmar som vi behöver 
en Faders goda och forskande blick. 

Vi kanske inte vrider på alla strömbrytare när vi kliver in i vårt mest fördolda. 
Det är med andra ord lite skumt, svårt att ta sig fram. Ingen anledning till oro. 
Fadern ser i det fördolda. Det är inte säkert att vi vill bli fullt synliga. Allt i vårt liv 
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kanske inte tål ljuset. Episteltexten talar om uthållig väntan. Det gäller inte bara 
bedjaren utan lika mycket honom som ser i vårt fördolda. Fadern övermannar oss 
inte med sin kunskap, låter inte den bli till ett övertag. Så gör inte en god förälder 
som vill vinna barnets tillit och se barnet växa.  

Fadern vet vad vi behöver, innan vi har bett honom om det. Varför ska vi då söka, 
önska och be och varför tar det ofta tid innan vi får vad vi behöver? Tänk om det 
är en fråga om respekt från Guds sida? Den gode Fadern kanske inte nöjer sig 
med att han känner oss. Gud vill att vi lär känna oss själva, våra motiv, livsmål – 
även de inte allt igenom helgade. Bön är ett sanningens möte. Kan man lita på att 
Gud vet vad vi behöver? Bön är inte en ekvation som varje gång går ut. Det är ett 
sökande efter kärlek och det händer att det kommer kärleksförklaringar som svar. 
När tilliten växer vågar vi tro att Fadern vet, vad vi behöver. Vägen dit handlar 
inte om bevis. Det är en visshet som landar, utifrån sanningens möte i det inre 
kapellet. Att vi får vara där Fadern är. 

”När ni ber skall ni inte rabbla tomma ord”. Det rådet ger Jesus i evangelietexten. 
Hur är det med orden? Är det inte på sin plats ändå med ett ”Hjälp”, eller 
”Tack” eller ”Förlåt”. Allt detta kan ha ett värde. Likaså namnen på dem eller det 
vi vill vara förebedjare för. Både evangelietexten och episteltexten tycks dock höja 
ett varningstecken för de onödiga orden. Varför bör vi hejda oss ? Det handlar 
om lyssnandet. Om vi blir alltför upptagna av att formulera, diskutera och 
precisera så finns det en risk att vi inte hör viskningar och rop från vårt hjärtas 
djup. Då hör vi inte heller hur Anden vädjar för oss och hela världen med ”rop 
utan ord”. Alla som hört det ropet vet hur mycket tröst och hopp det finns att 
hämta där. 

Men nog kan man resonera med Gud? Det gjorde Abraham och Mose och David 
och Marta och den kananeiska kvinnan i Matteus 15 och Salomo. Den 
gammaltestamentliga texten berättar om Salomo att han fick be om vad han ville 
och Gud lovade bönesvar på direkten. Han önskade sig vishet. Blev det Salomos 
bön, därför att det lät fromt och fint och moget? Det var nog verkligen hans 
innersta bön, det han mest behövde. Då vågar vi kanske tro att det gäller oss alla. 
Gud vet vad vi behöver och vad vi ”mest” behöver. Det är nästan en tillräcklig 
tröst att Gud vet, även om det kan dröja länge tills jag har det jag bett om i min 
hand. Jag behöver inte blygas över saknad och behov, är inte så ensam om det, 
även om det är hemligt. Vi kan tala om det, Gud och jag, i det fördolda. Det blir 
en hjälp till  tro och urskiljning. 

Inte alltid finns det lugn och den klarhet som gör att man kan föra ett samtal. Bön 
är också ett rop. Där ger Psaltaren ovärderlig hjälp. Orden är gamla, men 
uppriktigheten gör att de inte är utslitna. Bönsöndagens psalm är ett gott 
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exempel: ”Hur länge skall du glömma mig Herre? Hur länge skall du dölja ditt 
ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag”? 

Vad är omistligt när det gäller bön? Jag fick den frågan nyligen. Bönsöndagens 
texter visar oss att det inte är orden. Det är nog inte heller den yttre formen som 
avgör. Inte graden av intensitet och kraft i bönen. Den insikten är viktig. När 
detta skrivs är det som att hela världen håller andan, på grund av ett virus som vi 
än inte har några vapen emot. Som god kristen vill man ju då gärna be och hela 
världen är ett böneämne. Gärna vill man också höra vad Gud säger, om och när 
sändning pågår. Så smyger det sig in en trötthet som gör att bönen blir mer 
suckar än höga och klara rop. Vad är det då som är omistligt i våra försök att be? 
Det är att vi , även när vi går in i vår kammare, ändå går ut ”den andre” till 
mötes. Att vi söker ett ”Du”. Vi skulle inte göra det om inte någon redan kallat på 
oss. Ett möte är förberett i kammaren, i vårt fördolda.  

Den gode prästen och poeten R.S. Thomas skriver: 

Det är under dessa öde 
timmar jag ligger vaken och lyssnar 
till dyningen som fötts ute på Atlanten, 
som stiger och sjunker, stiger och sjunker 
våg efter våg mot den långa stranden 
vid byn som ligger försänkt i mörker 
och enslighet. Då kommer tanken 
på denne andre som också är vaken 
och låter våra böner svalla mot honom, 
inte som här under några timmar 
utan i dagar, i år, i evighet. 

Vi behöver inte fundera så länge på hur vi skall trycka ner dörrhandtaget till 
kammaren. Där evangelietexten tar slut fortsätter Jesus: ”Så skall ni be”. Därefter 
följer bönen Vår Fader. Inget mer  behövs. 

Amen. 
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