
SÖNDAGSANDAKT – Bönsöndagen -  17 maj 2020 

Bönen, är temat för denna söndag. Detta självklara för en kristen; att få bedja! Detta 
storslagna erbjudande; att få samtala med den evige Guden! Varför är det så svårt? 
– Herre, lär oss att be. 
Be hela tiden, utmanar Paulus oss. Hur skall jag kunna göra det?  
Visst känner jag igen mig i anekdoten som berättar om mannen som kom ned för trappan en 
tidig morgon och fick se Jesus sitta i vardagsrummet. Sitter du här, sa mannen förvånat. Ja, 
du bestämde ju att du ville möta mig här varje morgon innan du börjar med frukosten, 
svarade Jesus - som alltid håller sitt löfte.
Vi behöver tider av stillhet och koncentration, men kanske är bönen i vårt liv mer aktiv än vi 
anar, kanske pågår den hela tiden i vår tanke, våra suckar, vår kropps längtan – men, fram för 
allt därför att Jesus som bor i vårt hjärta ber för oss. Ingmar Johansson förmedlar något av 
detta i Ps o S Nr 821:1,3:
  Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där. En kraft som vill bära, ja, öppna 
det rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker: ”Hör mig!” Du 
är en bön, Gud är din bön. …ja, våga den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten 
som kallar dig: ”Följ mig! Du är en bön, Jag är din bön!”

Jag är en bön som ständigt pågår. Djup ropar till djup. Om detta är sant, så behöver jag bli 
medveten om det. Främst bli stilla och lyssna. Men också medvetet uttrycka min längtan och 
mina frågor om livet och kallelsen. Det är detta som är svårt i en liv som ofta styrs av klockan 
och i en tid som fylls av ett brus med information… Du behöver inte skämmas:
  ” Om du aldrig har känt dig splittrad och förströdd, då vet du inte hur det går till att bedja. 
Bönens hemlighet är en hunger efter Gud och efter att skåda Gud, en hunger som ligger 
mycket djupare än känslor och ord. En människa vars minne och fantasi förföljer henne 
med ett myller av onyttiga eller onda tankar och bilder blir ibland tvingad att be mycket 
bättre, i djupet av sitt plågade hjärta, än den vars sinne är fyllt av klara begrepp och 
lysande föresat-ser och varma känslor. Det tjänar därför ingenting till att råka i panik när 
man inte kan skaka av sig det distraherande. Du har mycket större nytta av att stilla och 
tålmodigt göra motstånd emot det och lära dig någonting av din hjälplöshet och 
oförmåga.”  skriver Thomas Merton

Ett praktiskt råd kan vara att ha med sig ett block och en penna till böneplatsen. Skriv upp 
det som poppar upp i huvudet av ”måsten”. En kom-i-håg-lista för dagen. Då är det lättare att 
komma till ro med bönen. Kanske också Gud påminner om något att skriva upp på listan!

Det är inte de många orden och formuleringskonsten som är det grundläggande för ett rikt  
böneliv. Låt oss höra hur Jesus själv undervisar i dagens evangelietext. 
Matt. 6:5-8 Jesus sa: ” När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be 
                     I synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, 
                     de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng
                     dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som
                     ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som 
                     hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 
                     Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom 
                     om det.”
Det är nog inte så många idag, i vår kultur, som upplever det som en svår frestelse att vilja stå 
i gathörnen och be. Står det någon där så är det nog någon som är ivriga med att få berätta 
om honom som ser den som känner sig bortglömd eller osynliggjord. Dessa bedjande 
förkunnare behövs. 



En vanligare frestelse är nog att i kyrkans gemenskap använda bönens ord till att tillrättavisa 
varandra. Men syftet med att be högt är att leda varandra så att vi tillsammans kommer inför 
Gud. ”Tillsammans med alla de heliga skall vi förstå höjden, längden, bredden och djupet av 
Kristi kärlek…”
Men oftast ber vi ensamma. Och Gud vet vad du behöver; att du behöver en gemenskap där 
livet kan helas och växa. Därför väntar Gud på dig i din kammare för att vara tillsammans 
med dig. Sedan för han dig säker till andra bedjare…
”Sök Gud, så finner du Gud och med honom också allt gott. Den som vänder sig till Gud, till honom 
vänder sig också Gud med allt som är gott. Ty om människan närmar sig eller går bort, Gud går dock 
aldrig bort, han är alltid nära, och om han ej får komma in, så står han dock alltid kvar utanför 
dörren.” (Mäster Eckhart)

Ps o S Nr 334:
1. Hur skall jag prisa dig, min Gud, för kärleken du ger? Dess längd 

och bredd och höjd och djup ej någon människa ser.
2. Din nåd är fri, din kärlek stor, långt mer än någons väns. Den 

famnar över rum och tid och har ej någon gräns.
3. Du lämnar ingen utanför. Du hela världen bär. Och jag får också 

slutas in bland dem du söker här.
4. Din kärlek väntar på mitt svar. Jag kommer som jag är. Jag är ditt 

barn, du är min far. För evigt din jag är.
5. Blott du har rätten till mitt liv. Så tag mitt kluvna jag och gör mig 

hel och gör mig sann, av kärlek fylld var dag. 

Vi ber, med ord av Franciskus:
Herre, gör mig till ett redskap för Din fred. Låt mig bringa kärlek där hatet råder. 
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. 
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa tro där tvivlet råder. 
Låt mig bringa hopp där misströstan råder. Låt mig bringa ljus där mörkret råder. 
Låt mig bringa glädje där sorgen råder.
O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, inte så mycket söka att  
bli  förstådd  som  att  förstå,  inte  så  mycket  söka  att  bli  älskad  som  att  älska.  
Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som  
man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen
Till sist: Hoppas nu på Gud och på Andens hjälp i bönen, som Paulus gjorde: 
”I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på 
det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma  
sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör  
vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet  
vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:24-27)

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 
NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN 
HELIGA ANDENS NAMN: AMEN


