
RUM FÖR BÖN 

Idag är det Bönesöndagen, och idag är temat Nu gör vi rum för 

bön. Bön tror jag finns som en del i era liv allihopa. Och för 

många av oss som en väldigt viktig del som finns med i de 

flesta delar av våra liv. Det finns med som små samtal med 

Gud, det finns med som kvällsbön eller godnattbön, det finns 

med som start på dagen, det finns med i olika situationer vi 

hamnar i under en dag. Bönen finns med när vi är glada, 

tacksamma, deppiga, besvikna och när vi är undrande. Och det 

är just där vi ska börja idag. I frågor som skrevs ned för 

tusentals år sedan men som jag tror funnits i våra liv som bön 

många gånger också. Psalm 13 

13:1För körledaren. En psalm av David. 

2Hur länge skall du glömma mig, Herre? 

Hur länge skall du dölja ditt ansikte? 

3Hur länge skall tankarna mala, 

mitt hjärta ängslas dag efter dag? 

Hur länge skall min fiende triumfera? 

4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! 

Ge ny glans åt mina ögon, 

låt mig inte somna in i döden, 

5låt inte min fiende säga att han besegrat mig, 

mina ovänner jubla över mitt fall. 

De där frågorna om Varför Gud, Var är du Gud, Vad händer 

Gud eller varför händer inget Gud? De där frågorna som oftast 

blir som rop inom oss när vi är i någon tuff period i livet, men 

också de där frågorna som driver oss till att göra rum för bön 

igen. Jag känner i alla fall igen mig. En del tror att det är farliga 

frågor som man inte får ropa ut när man är kristen, men å är 

det ju absolut inte. Det är helt naturliga frågor. Gud känner oss 

utan och innan, vi behöver aldrig spela något fromt spel inför 

Gud, vi får komma som vi är. Och är vi undrande så får vi 

komma med våra frågor precis som i den här sångtexten av 

kung David.  

Vi får också komma med vår längtan, med vår frustration, med 

vår bön helt enkelt. Inte för att Gud behöver höra det, utan för 

att det gör något med oss, det drar oss in i gemenskapen med 



Gud, ger oss Guds perspektiv, berör oss med Guds kärlek så vi 

kan få ge den vidare. Man kan ju tänka att om gud ändå vet 

allt om oss och vad vi känner och tänker varför be? Men även 

Jesus ber ju tex innan han får ta emot den Helige Ande och en 

hel natt innan han väljer ut sina tolv lärjungar. Och han 

berättar liknelser för sina lärjungar om bön. Tex denna om en 

änka och en domare som är dagens evangelietext, från 

Lukasevangeliet kap 18 och vers 1-8.  

1Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte 

ge upp: 2”I en stad fanns det en domare som varken fruktade 

Gud eller brydde sig om människor. 3I samma stad fanns en 

änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig 

få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ 4Till en början ville 

han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud 

eller bryr mig om människor, 5men så besvärlig som den där 

änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars 

pinar hon livet ur mig med sitt springande.’” 6Och Herren 

sade: ”Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. 7Skulle då 

inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom 

dag och natt? Skulle han låta dem vänta? 8Jag säger er: han 

skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall 

han finna någon tro här på jorden när han kommer?” 

Jesus berättar denna berättelsen för att lära dem som lyssna 

då, och oss som är här idag att be och att inte ge upp. Man kan 

tycka att det är märkliga karaktärer och på ett sätt en märklig 

story som Jesus berättar för att få dem att fatta, men kom ihåg 

att poängen är att du inte ska ge upp. Ge inte upp! Gud svarar 

inte alltid när vi tycker att Gud ska svara, ”Allt har sin tid, det 

finns en tid för allt som sker under himlen” som det står i 

Predikaren 3:1. Men även om vi lever i väntan på bönesvar så 

håller bönen oss nära Gud. Änkan hängde ju hos domaren hela 

tiden. Men är Gud som en mamma eller en pappa som man 

som barn kan tjata livet ur i affären tills man får vad man vill 

ha? Min dotter Sonja har såna tendenser ibland. Oftast när 

hon är med och handlar så kommer vi hem med något som 

hon har lyckats tjata sig till. Igår var det lite godis och en 

målarbok tex. Nä, snarare är det som i bönen som Jesus lär oss 

i Matt 6, Låt ditt namn bli helgat, Låt ditt rike komma, Låt din 

vilja ske. Vi får igen och igen och igen komma och be att Guds 

namn som bli helgat, att Guds rike ska komma på jorden som i 

himlen och be att Guds vilja ska ske! Inte min, utan Guds vilja! 

Igen och igen… Ge inte upp.  

Så tar vi klivet in i dagens episteltext från Efesierbrevet där 

Paulus som skriver brevet nedtecknar en bön han ber för 



församlingen i Efesos, men också en bön för oss. Kapitel 3 och 

vers 14-21 

14Därför vill jag falla på knä för Fadern, 15efter vilken allt vad 

fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16Måtte han 

i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa 

genom sin ande, 17så att Kristus genom tron kan bo i era 

hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 

18så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta 

bredden och längden och höjden och djupet 19och lära känna 

Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds 

fullhet uppfyller er. 20Han som verkar i oss med sin kraft och 

förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21hans är 

härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla 

släktled i evigheters evighet, amen. 

Har finns några fantastiska perspektiv som vi får ta med oss in i 

veckan när vi prövar att göra lite mer rum för bönen.  

1. När vi kliver in i bönens värld så kliver vi in i bönens rum 

som bara blir större och större ju mer vi klivet in. Ju mer 

utrymme Kristus får i våra hjärtan, ju mer kommer vi 

fatta och se hur otroligt stort rummet är, längden, 

bredden, höjden och djupet. Bön blir jag aldrig färdig 

med, kommer liksom aldrig i mål, har aldrig bett klart, 

bön bara tar dig längre, bredare, djupare och högre in i 

Kristi kärlek. Ju mer vi ber, ju mer fattar vi hur stor Gud 

är helt enkelt. 

2. Och vi behöver varandra på resan, tillsammans med 

alla de heliga. Bönen drar oss tillsammans som 

församling, ju mer vi ber desto mer fattar vi att kristen 

tro inte är soloprojekt utan en resa där vi behöver 

varandra, ju mer vi ber ju mer fattar vi att vi är kropp. 

3. Också får vi aldrig glömma att Gud förmår göra långt 

mer än vi kan begära eller tänka. När vi lever med 

frågorna som ”Hur länge ska du glömma mig Gud?” så 

får vi inte tappa bort detta. Gud är alltid större, alltid 

mäktigare, alltid mer, alltid mer kraft, alltid mer än vi 

ens kan greppa. Och ju längre, bredare, djupare, högre 

vi kliver in i bönens värld, ju mer kommer vi se och 

uppleva detta.  

4. Vi ber inte till någon där borta, längt iväg, opersonlig 

Gud. Kristus bor i ditt hjärta. Gud är med dig, hos dig, i 

dig, ju mer vi kliver in i bönens värld så fattar vi detta, 

att Kristus ju bor i mitt hjärta.  



Så slutar vi där vi började – i dagens psaltarpsalm och läser 

den allra sista versen som jag hoppade över innan, vers 6 

6Jag litar på din godhet, 

mitt hjärta skall jubla över din hjälp. 

Jag vill sjunga till Herrens ära, 

ty han är god mot mig. 

Så mitt bland alla frågor som så ofta kommer, när vi vågar ta 

nya steg in i bönens värld, så föds tacksamheten och 

lovsången i mig. Gud är god mot mig. Psaltaren är ju så, klagan 

och frågor går hand i hand med förtröstan och tacksamhet. 

Precis som livet är så. Och bön. När vi gör rum för bön så finns 

platsen för både klagan, frågor, förtröstan och tacksamhet. 

Men det spännande är ju att ju mer rum vi gör för bön, desto 

större kommer vår tro bli. Ge inte upp! Amen!  


