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församling. 
 

                                    Bönen 

 

1 Kungaboken 3:5-14, Romarbrevet 8:24-27, Matteus evangelium 6:5-8 

 

Bibeltolkningen ”The Message” översätter söndagens episteltext med följande ord: Ju längre vi 

väntar, desto större blir vi, och desto större blir vårt hopp och våra förväntningar. Till dess står 

Guds Ande vid vår sida och hjälper oss vidare, så fort väntan blir för lång. Det spelar ingen roll 

om vi inte vet hur vi ska be eller vad vi ska säga när vi ber. Han ber i oss och för oss; av våra 

suckar och stönanden gör han böner. Han känner oss mycket bättre än vi själva, vet att vi är som 

havande och ser till att vi alltid är i Guds närhet. Därför kan vi vara säkra på att det kommer 

något gott ur minsta småsak vi gör i våra liv av kärlek till Gud. 

 
Med dessa ord ger Paulus oss ett mönster för våra liv och inte minst för vårt böneliv. 

- Vi hoppas. 
- Guds Ande hjälper oss och ser till att vi finns i Guds närhet, under tiden vi väntar. 
- Det kommer något gott ur det vi gör av kärlek till Gud. 

Eller med andra ord så handlar bönens mönster om hopp, frimodighet och trygghet. 
 

Bön handlar inte i första hand om att informera Gud. Gud vet vad vi behöver redan innan vi bett. 
Men Jesus lär oss, och Paulus fortsätter på samma tema, att det gör något gott med oss när vi får 
sätta egna ord på våra erfarenheter och nämna allt i bön inför Gud. 
I bönen finner vi Gud, men inte minst, i bönens gemenskap blir vi funna av Gud. Därför 
kännetecknas inte bönen av prestation utan av relation. Vi får ta emot Guds närvaro i ”kärleksfull 
uppmärksamhet” som bedjaren Johannes av Korset (1542-1591) uttrycker det. 
 
Paulus liknar oss och hela skapelsen vid en mor som är havande och som hoppas och ropar i 
födslovåndor. Han menar att de svåra och plågsamma tiderna världen över helt enkelt är värkarna. 
Vi känner av värkarna och längtar efter förlossningen. Det är därför som han säger att ”ju längre 
vi väntar desto större blir vi”, ju längre vi väntar desto mer uppfyllda blir vi av det vi väntar på. 
Mitt i väntan, i förväntan och i det svåra får vi hoppas. Hoppas på det som ska komma, det som vi 
redan fått löften om. Att allt ska bli som Gud har tänkt.   
 
I vår väntan är vi inte utlämnade till ensamhet och förtvivlan, i vår väntan och längtan får vi vara i 
Guds närhet, genom att den helige Anden drar in oss i den relationen. Återigen: inget vi presterar 
men en relation som vi i tillit får överlämna oss till. Bön handlar om att släppa taget, att våga 
överlåta sig.   
 
Bön handlar inte bara om att stilla sitta och vänta på att allt ska bli bra. Bön handlar också om att 
vi får vara aktiva. Bönen sätter oss i rörelse. Då gäller det att ha rätt motivation för handlandet. 
När vi gör det vi gör av kärlek till Gud kommer det att leda till något gott, till välsignelse. 
 
När vi är vända mot Gud är inte det viktigaste att vi säger något som han inte redan vet, utan att vi 
lever ansikte mot ansikte med honom. Då sker något med oss som blir till välsignelse för andra 
människor, oss själva och skapelsen. 
Jesus säger lite senare i det sammanhang som söndagens evangelietext är hämtad ur: ”Sök först 
Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också”. I The Messages tolkning 
”Rikta all uppmärksamhet på vad Gud gör i detta nu, och gå inte och ängslas över vad som 
kommer eller inte kommer att hända i morgon. Gud hjälper er att ta itu med de problem som 
dyker upp när de väl dyker upp”. 



 
 
 


