
Beteckning: Rel C ht 2002:1 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Samtal pågår 
En belysning av den kristna bönen 

Hanna Borgljung 
Januari 2003 

C-uppsats, 10 poäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap C 
Handledare: Jari Ristiniemi 



Högskolan i Gävle 
Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora 
C-uppsats 10 poäng 
Handledare: Jari Ristiniemi 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAMTAL PÅGÅR 
 

EN BELYSNING AV DEN KRISTNA 
BÖNEN 

 
 
Den här uppsatsen syftar till att belysa den kristna bönen ur ett inifrånperspektiv, 
d.v.s. utifrån de troendes egen syn på bönen – dess innersta väsen och 
gestaltning. Genom studium av andlig litteratur samt genom kvalitativ analys av 
en enkätundersökning har jag funnit att synen på bönen, till ytan inte har 
förändrats mycket sedan bibelns tid – man talar om bönen i samma termer nu 
som då, men dess innebörd har fått en fokusförskjutning från gud till människan. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
Inom den kristna kyrkan har bönen en lång tradition och står som en central företeelse inom 

religionen. Bönen är befäst genom en mängd passager i Bibeln, men den har också starkt stöd 

i den kristna traditionen. Kristna tänkare och andliga ledare har genom tiderna gett emfas åt 

bönens nödvändighet och idag tycks behovet av bön vara större än någonsin. Jag har tyckt 

mig märka ett allt större intresse kring den kristna bönen - i boklådorna kan vi idag finna en 

uppsjö av kristen, andlig litteratur som fokuserar på bönen – böcker som är lättillgängliga och 

talar till den vanliga människan och inom församlingarna runt om i landet har bönegrupper 

återigen fått ett uppsving.  

 

Syfte 
Bönen tycks vara ett tidens tecken, men vad är bön för något egentligen? I den här uppsatsen 

vill jag försöka förstå den kristna bönen ur ett inifrån perspektiv och se vad dagens syn på 

bönen består av i form av tradition, förnyelse och textuell förankring Min frågeställning är 

kort och gott: ”Vad är kristen bön idag?” Det är en stor frågeställning som rymmer såväl 

teoretiska som praktiska aspekter, d.v.s. den inbegriper både frågan om bönens väsen men 

också om dess gestaltning. 

 

Metod och material 
Rent metodologiskt har jag valt att göra en kvalitativ, analytisk undersökning utifrån ett 

material som grundar sig på troende kristnas egna formuleringar kring bön. Materialet består 

av två kategorier – dels andlig litteratur som behandlar bönen utifrån ett inifrån perspektiv 

(d.v.s. litteratur författad av uttalat troende), dels en kvalitativ enkätundersökning som jag har 

genomfört på två arbetslag inom Svenska kyrkan.  

Den andliga litteraturen är både nutida och historisk, därför att jag tror att man med 

hjälp av den tidsmässiga bredden dels kan uppmärksamma nya tendenser och förändringar i 

tankemönster, dels kan finna traditionsbunden förankring för tankar och idéer. 

Enkätundersökningen har gått till på följande vis: Jag har skickat ut en enkät (se bilaga 

1) till två arbetslag inom Svenska kyrkan, totalt 20 personer, där varje person har fått besvara 

frågan ”Vad är bön för dig?”. Jag har fått in 11 svar och valt att använda dem som ett 

analytiskt underlag, ej kvantitativt, eftersom jag anser att de är ett för litet underlag för att ge 
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en representativ bild. Intervjuerna tillsammans med litteraturen har sedan utgjort grunden för 

min undersökning, där jag har sökt tolka materialet. 

Vad gäller den litteratur jag har läst har jag inte gjort någon diskrepans mellan olika 

riktningar inom kristendomen, såsom katolicism eller protestantism, eftersom det inte varit 

möjligt för mig att urskilja tendenser på bönens område som har med kristen inriktning att 

göra. Istället har jag valt att ta avstamp i deras gemensamma utgångspunkt, d.v.s. tron på 

Jesus Kristus manifesterad i den gemensamma skriften, Bibeln.  

Valet av målgrupp, d.v.s. Svenska kyrkan, för enkätundersökningen är dock gjord 

utifrån motivet att Svenska kyrkan bäst borde representera en utbredd uppfattning i frågan 

p.g.a. storlek i förhållande till andra kristna samfund i Sverige. Det borde i någon mån minska 

risken för att göra en tolkning av bönens väsen idag utifrån en smal minoritet. Anledningen 

till att jag har valt att intervjua arbetslag inom kyrkan, d.v.s. präster, diakoner, kyrkomusiker, 

församlingspedagoger m.fl., är att de står som den kristna kyrkans ansikte utåt – de är 

förmedlare av tron och dess utformning och blir på så sätt normgivare för övriga troende. 
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UNDERSÖKNING 

BÖNEN I BIBELN 
Bibeln är de kristnas skrift, varpå hela deras tro vilar. Den är guds ord och utifrån den har den 

kristna tron tagit gestaltning allt efter tolkning genom tiderna. Med utgångspunkt i att bibeln 

är helig, att det är guds egna ord för den kristne, är det intressant att se vad bibeln säger om 

bönen. Bönen har en starkt förankring i såväl Gamla (GT) som i Nya testamentet (NT). I 

bibeln förklaras både bönens väsen och hur den bör användas, och för den delen hur den inte 

bör användas. I det följande kommer en kort redogörelse för några belysande passager bibeln 

som tar upp bönen. Bibelns ord om bönen är den gemensamma utgångspunkten för den 

mångfald av tolkningar som sedan gjorts av ämnet, varav ett axplock kommer att redovisas 

vidare i uppsatsen. 

 

Att samtala med gud – men hur? 
I såväl GT som NT framställs bönen ofta som ett sätt att ’söka Herren’, att tilltala och försöka 

samtala med gud. I exempelvis Psaltaren, som förövrigt är Bibelns bönbok, ropar David i 

psalm 27:7-8 ”Hör, Herren, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig. ’Sök Herren’ manar 

mitt hjärta.”1 I Psaltaren kommer psalmisterna med sina önskningar, bekymmer, tacksägelser 

och lovsånger till gud,2 många i stil med exempelvis ps. 3:8 ”Herre, grip in! Rädda mig, min 

Gud!”3

I NT ger gud själv direktiv för bönen. I exempelvis Lukasevangeliet ber lärjungarna att 

Jesus ska lära dem att be. Jesus svarar genom att formulera den bön som vi i senare tider 

kommit att kalla ’Fader vår’. Luk. 11:2 f:  
   

 ’När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för 

dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och 

utsätt oss inte för prövning.’4

 

 I Matteusevangeliet 7:7 fortsätter Jesus:  

 

                                                 
1 Bibeln. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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’Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som 

söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.’5

 
Enligt Paulus är människan ändock villrådig inför bönen. Han påpekar att människan 

egentligen inte vet hur bönen bör vara, men menar att den helige anden träder vid där orden 

inte räcker till; Rom 8:26f: ”…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.”6  

 I Matteusevangeliet fördömer Jesus fariséernas ord och handlingar och han varnar 

lärjungarna för att i likhet med dem säga en sak och göra en annan – att be en bön för syns 

skull istället för att med hjärtat tilltala gud är falskhet som leder i fördärvet. Matt. 23:5f: 
 

 ’Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor 

och stora manteltofsar. […]. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli 

upphöjd.’7

 

 

MARTIN LUTHER OM BÖNEN 

 

För den protestantiska kyrkan har Martin Luther spelat en avgörande roll. 1529 utkom hans 

Tyska katekesen och var ett samlingsdokument av hans predikningar. Den delades så 

småningom upp i de mer välbekanta Stora respektive Lilla katekesen. Det sägs att Luther 

skrev katekesen för att råda bot på den bristande kristendomskunskap han tyckte sig finna 

bland såväl präster som lekmän. Katekesen kan ses som ett slags teologisk vägledning för de 

protestantiskt kristna och den har haft stor betydelse för kyrkans utveckling under många 

århundraden. Katekesen räknas till de äldsta bekännelsedokumenten för den lutherska kyrkan 

och den har spelat en central roll i undervisningen och troslivet av den lutherska läran, ända in 

i modern tid.8 Mot bakgrund av Luthers stora betydelse för kristet trosliv, kan man anta att 

hans syn på exempelvis bönen stått som förebild för många troende ända fram i modern tid.  

 

                                                 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Luther 1999, Martin Luthers Stora katekes, s. 9f. 
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Bönen – den syndiga människans räddning 
Luther betonar tre grundläggande delar i den kristna läran, vilka också utgör huvuddelarna för 

katekeserna. De tre delarna är – Tio Guds bud, Trosbekännelsen samt Fader Vår. I det 

följande ska den sista delen – Fader vår - behandlas. Föregående kapitlet belyste den passage i 

Matteusevangeliet där Jesus lär ut herrens egen bön, Fader vår. Luther tar fasta på denna bön 

och lägger ut texten kring den i Stora katekesen – han förklarar rad för rad i bönen och 

betonar dess vikt i den kristna läran och trosutövningen.  

För Luther är Fader vår den bön som har allt – den innefattar alla behov som gör sig 

gällande i livet. Hans huvudsakliga ämne var dock att betona vikten av att be. Han menade att 

de tio budorden visar hur man ska handla och trosbekännelsen påvisar den rätta läran, vad 

man ska tro, men att båda dessa delar är omöjliga att efterleva för den syndiga människan 

utan hjälp av ständig bön. Han menade att anrop till gud är det enda sättet för människan att 

bevara tron och upprätthålla buden.9

 Bönen är inte bara en nödvändighet för människan, den är ett direkt påbud från gud 

själv, anser Luther. I anslutning till det andra budet, menar han, att bönen åläggs människan.10 

Det andra budet säger (5 Mos. 5:11): ”Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty 

Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.”11 Den indirekta 

innebörden av budet, enligt Luther, är att människan istället ska prisa guds heliga namn och 

anropa eller be till honom vad det än gäller. Således menar han att bönen är lika allvarligt 

anbefalld som att inte stjäla, att inte dräpa o.s.v. Människans egen vilja eller eget tyckande har 

inget att säga till om.12

 

Bönhörelse – pliktens belöning 
Människan kan däremot försäkra sig om att guds befallning är för hennes eget bästa, eftersom 

gud har fogat ett löfte till uppmaningen om att be.13 I exempelvis Psaltaren 50: 15 säger gud: 

”Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.” och i Matt. 7:7 säger 

Jesus, som bekant, ”Be, så ska ni få…”14 Luther försöker här påvisa att det handlar om ett 

givande och ett tagande – om människan behagar gud med bönen, så svarar han med att 

bönhöra henne. Lite tillspetsat skulle man kunna beskriva Luthers förhållande mellan bön och 

                                                 
9 Ibid, s. 109. 
10 Ibid. 
11 Bibeln. 
12 Luther1999, s. 109ff. 
13 Ibid, s. 111. 
14 Bibeln. 
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bönhörelse som en form av utpressning. Han menar nämligen att Gud fogat löftet om 

bönhörelse till bönen för att människan inte ska åsidosätta sin plikt att be. Om människan inte 

ber, kommer hon att straffas, eftersom gud straffar all olydnad.15 Det verkar dock inte som att 

Luther problematiserar innebörden av bönhörelsen. I Stora katekesen ges uppfattningen att 

bönhörelsen motsvarar det som den bedjande har bett om. Att det sedan står i viss konflikt 

med exempelvis orden i Fader vår, ”låt din vilja ske”, ges ingen förklaring till. 

 Luther tycks finna det svårt att motivera bönen utifrån enbart skriften och utifrån enbart 

guds befallning. Han verkar medveten om svårigheten att levandegöra det skrivna ordet, att 

guds skrivna påbud är abstrakta och svåra att följa för människan, om hon inte själv finner en 

konkret och vardagsnära anledning till att be. Således försöker han övertyga läsaren genom att 

visa hur ännu mycket hemskare världen skulle se ut om inte människan bett genom tiderna.16 

Exempelvis skulle ”…hela Tyskland [vara] dränkt i dess eget blod.”17 eftersom djävulen 

skulle ha fått råda. Bönen har stått och står som en ”mur av järn mot de mord och uppror med 

vilka djävulen har försökt besegra oss och evangeliet.”18 Luther infogar alltså här ett element 

av tacksamhet, där till och med den mest fattiga och olyckliga ska känna sig träffad. 

Innebörden blir ungefär ’gud angår mig också, eftersom det kunde ha varit värre…’. 

 

Fader vår – rättesnöret 
Luther ger inte mycket för den fria bönen. Han menar att gud har lagt böneorden, ”Fader 

vår…”, i människans mun och att använda de orden är det säkraste sättet att bli bönhörd på. 

Om människan istället använder sig av egna ord kan hon riskera att göra det på fel sätt eller be 

om fel saker, så att det inte behagar gud.19 Dock är detta något motstridigt, för han menar 

också, att om människan lägger fram allt hon har i sitt hjärta av önskningar och bekymmer, så 

”brer hon ut som ett stort kläde som kan samla in än fler av Guds gåvor.”20 Kanske menar han 

att de personligt formulerade bönerna ska vävas in i den stiliserade bön, som gud själv har 

formulerat. ”Fader vår” blir då som ett slags ramverk, en hållning att styra upp sina egna 

tankar och önskningar med. 

 

                                                 
15 Luther1999, s. 111. 
16 Ibid, s. 111f. 
17 Ibid, s. 113. 
18 Ibid. 
19 Ibid, s. 112f. 
20 Ibid, s. 113. 
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Kommentar 
Luthers förhållande till bönen tycks vara en blandning mellan tvång och odiskutabel 

nödvändighet. Bibeln, d.v.s. guds ord, påbjuder bönen i olika passager och i kraft av guds 

överordnade ställning är den en lag som människan är tvingad att följa, såvida hon inte 

frivilligt vill sälla sig till de förtappades och därmed fördömdas skara. När människan dock 

underkastat sig guds påbjud får hon också njuta av guds godhet – gud hör bön och lyssnar till 

människan. Bönens nödvändighet, tycks inte vara av samma slag som den hos exempelvis 

David i Psaltarpsalmerna - Davids hjärta manade honom till samtal med gud, som ett inre 

tvång. Hos Luther är nödvändigheten snarare motiverad av yttre realiteter – han tycker sig 

kunna se eller veta att världen skulle varit dominerad av djävulen, om inte bönen ständigt 

pågått som en skyddande mur. För varje enskild människa är bönen också nödvändig för att 

överhuvudtaget göra det möjligt för henne att leva efter guds vilja. Luther visar upp en 

tendens att vara teoretiker och pragmatiker i sitt religiösa resonemang – han resonerar sig 

fram till sina tolkningar och låter sig inte förblindas av känslosamhet. För att återigen jämföra 

med Psaltarpsalmerna, så ropar David till gud, i bönen, med hela själen och hjärtat,21 medan 

Luther tycks arbeta sig fram till gud i intellektet. Därmed inte sagt att Luther skulle vara 

mindre uppriktig i sitt tilltal eller i sina känslor, men det är ett annat förhållningssätt. Kanske 

kan man se Luther som en del av den problematiserade och ritualiserade kristendomen, som 

bara låg i sin linda vid tiden för psaltarpsalmerna. 

 

BÖNEN INOM DEN KRISTNA MYSTIKEN 

 

Den kristna mystiken hade sin blomstringstid under 12- och 1300-talen, där kristna tänkare 

som Franciskus av Assisi och Mäster Eckhart spelade en framträdande roll och satte tydliga 

spår för den efterföljande kristendomen.22 Senare, under 1500-talet, levde även en annan 

mystiker, Johannes av Korset, som kom att prägla kristet trosliv. Vad hade mystikerna för syn 

på bönen? 

 

Definition av mystik 
En inledande fråga man kanske bör ställa sig innan man går vidare är: vad är mystik? Inom 

ramen för bl.a. religionsvetenskaplig forskning har en mängd definitioner gjorts av begreppet 

                                                 
21 Bibeln. 
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under de senaste århundradena. Antoon Geels, religionsprofessor vid Lunds universitet, 

bygger sin bestämning av begreppet på en definition av Robert S. Ellwood jr. Geels menar att 

mystik bygger på en mystik erfarenhet, vilken kan vara antingen religiös eller profan. Denna 

upplevelse tolkas av den upplevande som ett möte med en högre eller yttersta verklighet. 

Enligt subjektet sker denna upplevelse på omedelbar och icke rationell väg och med en djup 

känsla av enhet. Erfarenheten ger intryck av att ligga på ett annat plan än det vanliga och 

alldagliga. Vidare medför denna erfarenhet vittgående konsekvenser i individens liv.23

 Med denna definition av mystik erfarenhet täcker Geels in all sorts mystik, såväl 

religiös som icke-religiös. Bestämningen kristen mystik tycks då bli en kategorisering av 

upplevelsen, en tolkning av det som har upplevts, som kan inordnas i en företeelse som redan 

existerar. Men det ska framhållas att en människa kan vara engagerad i mystiken, utan att för 

den skull har haft en mystik upplevelse. Jag tolkar det som att man istället kan säga att mystik 

är den tradition som vuxit fram ur en ursprunglig mystik upplevelse. 

 

Den fyrfaldiga vägen 
Gemensamt för de kristna mystikerna, genom alla tider, har varit att de bl.a. ägnat sig åt sk. 

mystika tekniker. Generellt kan man sammanfatta teknikerna i fyra delar: oratio, lectio, 

meditatio samt contemplatio. Med andra ord skulle man ägna sig åt bön, läsning av skriften 

och att meditativt begrunda läsningen. Genom detta skulle man skörda frukterna av sitt arbete 

i kontemplationen.24  

Den mest fundamentala övning bland dessa fyra var bönen. Den kristna författaren 

Johannes Cassianus menade på 400-talet att bönen inte var någon verbal teknik, utan snarare 

ett tillstånd. Han upphöjde den rena bönen, och menade att den till sin essens var total, 

distraktionsfri uppmärksamhet på gud. (Här kan man tänka sig att han gör den typen av 

diskrepans som vi behandlat tidigare, nämligen mellan sann och falsk bön, sann bön = den 

rena bönen). I likhet med bibeln förkastar han den hycklande bönen, som är ytlig och enbart 

syftar till att visa omvärlden sin fromhet. Vidare menar Cassianus att bönens effekt 

(bönhörelse) är beroende på graden av själslig renhet eller i vilken utsträckning man låter sig 

störas av yttre och inre inflytande.25 Cassianus är inte lika strikt som Luther, när han beskriver 

bönens form och funktion. Istället betonar han bönens mångdimensionella karaktär. Bönen 

kan skilja sig från människa till människa och formen kan också variera, dock framhåller han 

                                                 
22 Luther 1999, s. 119ff. 
23 Geels 2000, Kristen mystik, s. 26. 
24 Ibid, s. 244 f. 
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gärna den repetitiva bönen, att ständigt upprepa en viss böneformel, exempelvis ”Rädda mig, 

Gud! Herre, skynda till min undsättning”.  

En annan kristen författare under en senare period, 1000-talet, Guigo, formulerade sig 

om olika bönestadier som att gå från ’tårarnas gåva till att helt glömma alla jordiska ting’.26 

Det skulle kunna stå som en samlande bild för mystikernas syn på bönen, bönen som en 

själslig resa som kräver stimulans för att fortskrida, i form av andlig läsning och meditation. 

Bönen och kontemplationen är på något sätt både mål och medel för den totala 

uppmärksamheten på gud. 

 

Mäster Eckhart och bönens fattigdomsideal 
Mäster Eckhart tillhörde dominikanerorden på 1200-talet och är en stor företrädare för den 

medeltida mystiken. Han lade stor vikt vid bönen och kopplade den till sitt centrala tema – 

fattigdomen. Mäster Eckhart menade att människan är fjättrad vid ’habegäret’ och att hon 

måste frigöra sig från det både materiellt och andligt. Genom att vara bunden vid sitt eget jag 

och vid ägodelar står hon i vägen för sig själv och för sin relation till gud. Att göra sig fri från 

begäret att hålla fast vid sina ägo- och egodelar är, enligt Eckhart, villkoret för att kunna nå 

fram till det rena varandet, d.v.s. den kärlek som gud älskar med. I linje med det säger Eckhart 

att människan till och med måste tygla begäret efter gud. Denna hållning till livet överför 

Eckhart till synen på bönen. Hans definition av bön är kort och gott ’att be om guds vilja’. 

Den rätta bönen förutsätter, i analogi med fattigdomsidealet, att människan ger allt, lämnar 

allt ifrån sig och inte håller något kvar för sig själv, inte ens gud.27 Detta är innebörden, 

menar Eckhart, i passagen hos Mark. 19:29: ”Var och en som för mitt namns skull har lämnat 

hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen 

och ärva evigt liv.”28  

Målet hos Eckhart är alltså evigt liv och det rena varandet. Bönen är på något sätt inte 

en separat företeelse, ett medel för samtal med gud, utan en del i en homogen livshållning 

som går ut på fullständig symbios med varat, d.v.s. gud. Eckharts andemening tycks vara att 

Gud finns i människan, djupare än henne själv, och att hon måste skala av allt kamouflage för 

att finna honom. Eckhart uppmuntrar, århundraden före existentialismen, människan att 

utforska sin egen existensform. Mot den bakgrunden blir man inte förvånad över att Eckhart 

verkade ointresserad av att tolka passager som ’be, så skall ni få’ o.s.v i riktning mot 

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Bischofberger 1994, Mäster Eckharts andliga undervisning, 82 ff. 
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uppfyllelse av människans önskningar - Guds vilja är människans vilja, eftersom de två är ett, 

symbiotiskt förbundna i varje människokropp. Således faller det sig naturligt när Mäster 

Eckhart säger att det enda sanna för människan att be om är att låta guds vilja ske, att skala 

bort det ytliga för att finna den vetskap som redan ligger förborgad i människan. 

 

Johannes av Korset – bönens arbetsamma väg 
En annan mystiker som haft betydelse för bönen inom troslivet är Johannes av Korset, en 

karmelitbroder som levde under 1500-talet. Hos honom finner man en konkret beskrivning av 

vägen, den smala vägen som för rakt mot målen, vari bönen är av största vikt.29 Johannes av 

Korset lägger ut texten kring bönen i en omfattning som det är svårt att finna motstycke till. 

Han är enligt många en lärare med sinne för det praktiska, som på kortast möjliga tid vill föra 

läsaren till målet. Därmed är hans författarskap i mångt och mycket sk. handböcker i vad 

människan måste göra själv för att nå fram till gud. (Johannes av Korset är också känd för 

sina lyriska dikter som ger uttryck åt hans egna inre upplevelser.) 

 För Johannes av Korset är bönen en lång och krokig väg som den bedjande finner och 

regelbundet förlorar och som ständigt måste sökas på nytt. Denna arbetsamma väg uppehåller 

sig Johannes vid och han betonar att det är mycket svårt att framhärda i inre bön, eftersom 

man inte direkt uppnår något påtagligt resultat. En oundviklig period i bönelivet är den sk 

’sinnenas natt’, en period då vägen helt eller delvis blir osynlig. Johannes av Korset ser denna 

kris som avgörande för resten av livet, eftersom många ger upp bönen i denna period.30

 Man kan finna vissa likheter mellan Mäster Eckhart och Johannes av Korset. Mäster 

Eckhart formulerar sig kring fattigdomsbegreppet även när han beskriver bönen, och Johannes 

är inne på samma linje. Som ovan nämnts är ’sinnenas natt’ en skärande punkt inom 

bönelivet. Denna natt är något den bedjande ska vara glad över, eftersom den är frukten av det 

ärliga och sanna bönearbetet. Om själen når denna natt och lyckas bekämpa det inre kriget, 

har hon gått ut ur sina böjelser - både för det egna jaget och för alla skapade ting och hon har i 

sann självförnekelse vänt dig bort från allt, och genom det beretts möjligheten att få leva ett 

liv totalt i guds kärlek och totalt fri från sig själv.31 Johannes av Korset är skoningslös när han 

säger att den som inte är beredd att gå ut i mörkret för att söka gud och som inte är beredd att 

dö bort ifrån sig själv kommer aldrig att finna gud.32

                                                 
28 Bibeln. 
29 Johannes av Korset 1972, Själens dunkla natt, s. 10. 
30 Ibid. 
31 Ibid, s. 27, 154. 
32 Ibid, s. 155. 
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 Mäster Eckhart varnade för habegäret efter gud, vilket även Johannes av Korset 

uppmärksammar. Han kallar det för ’andlig girighet’, där människan kräver för mycket av 

gud eller kräver otvetydig bönhörelse från gud, som belöning för ansträngningar på bönens 

väg. Vidare varnar även han för det som de flesta kristna tänkarna före honom tycks varna för 

– hycklandets bön. Johannes av Korset liknar den vid ett barn med sina leksaker, d.v.s. de 

bedjande omger sig med en överflöd av symboler, som egentligen inte betyder något för dem. 

Johannes formulerar sig ungefär som sina föregångare: Den sanna bönen är hjärtats bön.33

 

Kommentar 
När man försöker förstå mystikernas syn på bönen känns det nästan som att man kan 

sammanfatta den med orden ’hårt arbete’. Bönen framställs som ett hårt, tufft och 

skoningslöst arbete som är både plågsamt och upprivande. Bönens belöning är inte 

människans, utan guds vilja, eller kanske snarare människans vilja att vilja guds vilja. Det är 

inte förvånande att dessa mystiker var munkar och levde ett ordensliv fullt inriktat på gud. Det 

är svårt att tänka sig att den vanliga människan skulle klara av att följa deras uppmaningar i 

vardagen. 

 

BÖNEN HOS MODERNA KRISTNA TÄNKARE 

 

I det följande kommer jag att presentera synen på bönen utifrån några moderna kristna 

tänkare; Wilfrid Stinissen, Owe Wikström, Anthony Bloom samt Martin Lönnebo. Som jag 

nämnde i inledningen, så kan man finna en mängd andlig litteratur i boklådorna i dag som 

behandlar bönen – ovanstående är några av de författare som finns representerade inom 

området i nästan varje bokhandel och på varje bibliotek. Kanske kan man se det som ett 

tecken på popularitet - att de har ett budskap eller tilltal som väcker mångas intresse. 

 

Wilfrid Stinissen – en modern mystiker 
Wilfrid Stinissen är en belgisk karmelitbroder, som i likhet med en annan karmelit som vi har 

behandlat tidigare – Johannes av Korset, har producerat en mängd sk. handböcker i kristet 

trosliv. Man kan säga att han bygger vidare på mystikens tradition och betonar den andliga 

läsningen, meditiationen, kontempaltationen och framför allt bönen. Stinissens definition av 

                                                 
33 Ibid, s. 34 f. 
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bön är: ”…Jesu ständiga tillväxt i människans väsen”.34 När jag läser Stinissen får jag en 

stark känsla av att han egentligen omformulerar Johannes av Korset till att passa in dagens 

samhälle. Stinissens tankar är snarlika Johannes av Korset (vilket inte är så konstigt eftersom 

Stinissen är karmelit). Han är sträng och rak i sin lära och menar att det ligger mycket sanning 

i orden”’Man ber alltid eller också ber man aldrig’”35 Med det menar han att bönen inte är 

någon intensiv gudskontakt mitt under dagen, utan den sanna bönen pågår ständigt. Stinissen 

liknar bönen vid förälskelsen där den förälskades tankar spontant går till den han älskar, 

eftersom det inte går att sluta tänka på den älskade. Således menar han att sann bön är omöjlig 

utan sann kärlek till gud.  

Stinissen avfärdar inga former för bönen, så länge de är uppriktiga. För att upprätthålla 

det ständiga flödet kan den bedjande skicka skottböner (korta tilltal till gud), andas 

bönesuckar (korta böneformler – ex.,”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig”), 

formulera fria böner eller ta till färdiga, liturgiska böner. Stinissen menar att den bedjande inte 

behöver känna sig begränsad i tid och rum – bönen är alltid lämplig och att ”blott andas i 

honom”36 är en form av bön.37 Stinissen är också inne på bönen som ett mödosamt arbete, där 

den bedjande måste framhärda i vissheten om att en dag, men kanske långt, långt fram i tiden, 

få erhålla bönens belöning – gemenskapen med gud. Bönens frukter, den sk. bönhörelsen, är 

den djupa friden där man dras in till sitt väsens grund. Han säger an att bönen ger vila, frid, 

vederkvickelse, lugn och närvaro i nuet.38 Det känns som att Stinissens fokus vilar på de 

konkreta konsekvenserna av bönen för människan.  

 Jag nämnde tidigare att Stinissen bygger vidare på mystikens tradition. På en punkt ser 

jag honom dock som en utbrytare. Både Johannes av Korset och Mäster Eckhart värjde sig 

mot begäret i alla dess former, även inom bönen. De såg det som fel väg att nå fram till gud 

på. Stinissen argumenterar emot detta och säger att den begärande bönen är likvärdig med all 

annan bön och hör också hjärtats bön till. Stinissen menar att Jesus själv lärde ut den 

begärande bönen genom orden i Fader vår,39 Matt. 6:11: ”Ge oss idag vårt bröd för dagen 

som kommer.”40 Vidare säger han att gud vill ge människan vissa saker just därför att hon ber 

om dem. Gud vill att människans relation till honom ska vara en riktig dialog där båda 

parterna ger och tar. Å andra sidan menar Stinissen att människan måste acceptera att det 

                                                 
34 Stinissen u.å., Den inre bönens väg, s. 11. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid, s. 10f. 
38 Ibid, 58 ff. 
39 Stinissen 2000, Längre in i bönens land, s. 61 f. 
40 Bibeln. 
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finns en bönens rangordning där Guds rike kommer först och därefter allt som kan medverka 

till att det kommer. Om gud inte ger människan de hon har bett honom, är det för att han vill 

ge något större – sig själv. Stinissen menar att gud alltid svarar på bön, men inte alltid på det 

sätt som hon har tänkt sig. Gud svarar med det som människan behöver bäst.41

 

Kommentar 
Det är inte förvånande för mig att Stinissens böcker har blivit så populära – han förmedlar en 

sympatisk syn på bönen som, så som jag tolkar samtiden, svarar mot dagens behov av tydliga 

riktlinjer inom ramen för personliga och individuella avvikelser. Stinissen är inte dogmatisk, 

men han är auktoritativ när han lägger ut texten om bönens villkor och konsekvenser. 

 

Martin Lönnebo – bön är gemenskap med gud 
Martin Lönnebo är präst inom Svenska kyrkan och biskop emeritus i Linköpings stift. Han 

har blivit känd för allmänheten bl.a. genom en rad TV-program där han har lett andliga 

samtal. Boken Frälsarkransen är en praktisk handbok för bönelivet, i vilken han lär ut och 

beskriver radbandets (i form av en krans) betydelse och underlättelse för bönen. Boken har 

varit kontroversiell för många, eftersom den anammar den katolska kyrkans bönetradition 

med radband. Boken har dock blivit mycket omtyckt och vissa i den följande 

enkätundersökningen har uppgett frälsarkransen som ett betydande hjälpmedel i bönen. 

 Lönnebo talar om bönens väsen som en gemenskap med gud och dess kännetecken eller 

frukter är, i enlighet med Galaterbrevet 5:22, 23, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 

godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbesinning. Denna gemenskap med gud har en 

förutsättning, vilken Lönnebo formulerar som en längtan och tålig väntan. Inte oväntat 

fortsätter han med att säga att bönens hemlighet inte vilar på tungan utan i hjärtat. Här går 

dock Lönnebo längre än de flesta andra författarna och förklara vad han menar med ’hjärtat’, 

’hjärtats samtal med gud’. Han säger att ’hjärtat’ står för människan som helhet utryckt i 

hennes innersta vilja. En följd av den innebörden gör att hela människan, med alla hennes 

sinnen, kan användas i bön – bönen kan vara verbal, liturgisk, fri, tyst och inte minst 

praktisk.42 I den praktiska bönen fyller frälsarkransen sin funktion – den är på inget sätt 

magisk eller helig, utan ett hjälpmedel. Att använda frälsarkransen som ett radband är att 

utföra en kroppslig rit och radbandet är ett redskap för samling.43 I frälsarkransen står varje 

                                                 
41 Stinissen 2000, Längre in i bönens land, s. 62 ff. 
42 Lönnebo 1996, Frälsarkransen, s. 64 ff. 
43 Ibid, s. 14 f. 
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pärla för en viss typ av bön och binder tanken vid olika teman, ex. avlång gul pärla fokuserar 

på tystnad och kärleksfull uppmärksamhet, rund brun pärla fokuserar på prövningar och 

frestelser.44 Lönnebo menar att det är viktigt att kunna samla sig i bönen och att alla sätt för 

att lyckas med det är värda att prövas – en del knäpper sina händer, en del tänder ett ljus, vissa 

fattar ett radband, andra gör allt på samma gång. Om hjälpmedlen underlättar 

kommunikationen och gemenskapen med gud är det inget fel.45  

 

Kommentar 
Man kan märka att Lönnebo delar mystikens syn på bönen. Han förespråkar också bönen, 

meditationen, kontemplationen och den andliga läsningen i förening. Däremot kan man gissa 

att exempelvis Johannes av Korset skulle haft en del att invända mot Lönnebo. Johannes av 

Korset såg ju bl.a. överdriven konsumtion av ’andliga hjälpmedel’ som ytliga och världsliga 

ting som hindrade flödet mellan människan och gud. På så vis kan man nästan tycka att 

Lönnebo är drar åt det populistiska hållet när han behandlar böneämnet – han skyr inte det 

världsliga, utan förkastar snarare och indirekt, det sakralt dogmatiska.  

Jag nämnde tidigare att Stinissen svarade mot dagens behov av en blandning mellan å 

ena sidan stark styrning och å andra sidan personlig frihet. Lönnebo tycks däremot inte alls 

vara intresserad av att styra och ställa i människors böneliv. Hans attityd känns uppriktigt 

ödmjuk, och man tar honom på orden när han säger att boken Frälsarkransen ska ses som ett 

hjälpmedel och ingenting annat. Om Stinissens böcker kan tolkas som en blandning mellan 

styrmedel och hjälpmedel, så synes Lönnebos bidrag i avsaknad av det förra. 

 

Anthony Bloom – när gud blir ’du’ i bönen 
Anthony Bloom är författare, läkare och präst, som fått uppmärksamhet i många länder 

genom sina böcker om andligt liv. Han har varit ärkebiskop över den rysk-ortodoxa kyrkan i 

Storbritannien och Irland och moskvapatriarkens representant i Västeuropa. Anthony Bloom 

säger att det är alldeles uppenbart att bön är ett förhållande, ett möte och en väg på vilken 

bedjaren finner gemenskap med gud. Vidare menar han att denna gemenskap är en relation 

som kräver lika mycket och samma typ av underhåll som medmänskliga relationer. En 

relation, säger han, blir personlig och verklig först när man kan urskilja en enskild från hopen. 

Ett tecken på det brukar vara att man tilltalar varandra med personliga namn, när man blivit 

du istället för ni i relationen. Därför menar Bloom att det är viktigt att analysera sin 

                                                 
44 Ibid, s. 41, 43. 
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bönerelation utifrån personlighetsaspekten – den som söker ett namn på den gud hon tilltalar, 

men inte finner något, kan heller inte förvånas över att ingen svarar henne.46 Häri finner man 

Blooms syn på bönen, vilken för mig är ännu en variant på temat ’Gud hör och svara den som 

talar ur hjärtat’. Bloom menar att gud inte uppenbarar sig, om människan inte önskar det ur 

djupet av själen. Å andra sidan menar han att människan ska vara glad över att gud inte alltid 

träder fram, eftersom ett möte med gud alltid innebär antingen frälsning eller fördömelse. Ett 

sådant möte med gud är en kris för den som upplever den, vilket en mängd passager i bibeln 

vittnar om. Vidare menar Bloom att gud är skonsam och barmhärtig som inte alltid träder 

fram, även om den bedjande ropar i förtvivlan och uppriktighet. Han menar att gud vet om 

den bedjande klarar av att möta honom eller inte, och oftast är hon oförmögen att ta emot 

honom. Bloom värjer sig mot den klagan som många framför – att gud inte är närvarande. 

Han menar istället att gud alltid är närvarande, men att människan oftast är frånvarande 

tjugotre timmar om dygnet och att hon då inte kan räkna med guds uppenbarelse vid den enda 

bönetimme som hon ägnar honom. Först när människan har insett att relationen är ömsesidig 

är hon mottaglig för att se guds närvaro.47  

En annan viktig aspekt för att uppleva den sanna gemenskapen med gud är att 

människan verkligen längtar efter samvaron med gud. Bloom menar att det finns många som 

förvisso ropar i sann uppriktighet till gud och ber av hela sitt hjärta för exempelvis sina nära 

och kära eller när någon är i nöd. Är hon dock uppmärksam blir hon medveten om att denna 

intensitet i bönen oftast eller endast gör sig gällande när det är något hon verkligen vill uppnå 

eller ha. Sålunda är det inte gemenskapen med gud hon så hett åtrår, utan skälen för den 

intensiva bönen ligger i längtan efter sina önskningars uppfyllelse. På de grunderna, menar 

Bloom, kan man aldrig räkna med guds uppenbarelse eller med den frid och glädje som den 

sanna bönen skänker genom gemenskapen med gud.48

 

Kommentar 

Anthony Blooms tankar om bönen påminner om Stinissens, även om den förre inte så strikt 

håller sig till Johannes av Korsets tankar. Gemensamt med Stinissen är dock den allvarliga 

undertonen – bönen är inget man behandlar med lätthet. När Bloom säger att den bedjande 

bör rannsaka sig själv och undersöka med vilket namn hon tilltalar gud, ger han emfas åt en 

                                                 
45 Ibid, s. 15. 
46 Bloom 1972, Ärkebiskopens böneskola, s. 74 ff. 
47 Ibid, s. 2 ff. 
48 Ibid, 6 ff. 
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seriositet med vilken den bedjande bör närma sig bönen i. Även om Bloom, Stinissen och 

Lönnebo i princip har samma syn på bönen, så tycker jag ändå att Lönnebo sticker ut från de 

andra två. Kanske kan man säga att Lönnebo visar större acceptans för människans 

tillkortakommanden och därmed tonar ner kraven i bönelivet, jämfört med de andra två. 

 

Owe Wikström – bön är hunger efter gud 
Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, men har tidigare 

varit verksam som präst inom Svenska kyrkan. Han har gett ut en mängd böcker på 

religionens område – dels facklitteratur, men också kristen litteratur om sk. andlig vägledning, 

som blivit populär bland många människor. 

 Wikström bygger vidare på den klassiska kristna traditionen vad gäller andlig 

vägledningen, vilken grundar sig en hel del på mystikernas arbeten. Han anammar den 

fyrfaldiga föreningen av bön, meditation, andlig läsning och kontemplation för det som han 

kallar ’livets fördjupning’. Särskilt lyfter Wikström fram en aspekt, som inte getts emfas hos 

de tidigare lika mycket, nämligen den att en förutsättning för det inre livet är att den enskilde 

kristne är en del av en organism – en gemenskap av andra troende. Det finns ingen privat 

andlig vägledning, utan allt andligt liv ska relateras till den bedjande kyrkan. Således 

uppmanar Wikström den som vill fördjupa sitt böneliv att vara en del av kyrkans gemenskap 

– det duger inte att sitta ensam på sin kammare.49

En annan förutsättning för umgänget med gud, säger han, är insikten och respekten för 

att gud är radikalt annorlunda. Om den insikten sedan får känslomässiga konsekvenser, så är 

de följder av tron och inte dess förutsättning. Precis som Anthony Bloom, säger Wikström att 

det är stor skillnad mellan att längta efter gud och att längta efter hans gåvor. Att längta efter 

gud är den djupaste bönen, men den begärande bönen är samtidigt naturlig menar han, i likhet 

med Stinissen, men i motsats till Bloom. Wikström går vidare och säger att längtan efter gud 

ska drivas så långt som till en hunger efter gud – det är bön i dess egentliga bemärkelse.50 

Han hänvisar till bibelpassagen, Matt. 5:6: ”Saliga de som hungrar och törstar efter 

rättfärdigheten, de skall bli mättade”.51

 

                                                 
49 Wikström 1994, Det bländande mörkret, s. 122 ff. 
50 Ibid. 
51 Bibeln. 
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Kommentar 

Att läsa Wikströms andliga vägledning är som att få en sammanfattning av synen på bönen 

genom den kristna traditionen, från mystikerna fram till nutid med exempelvis Stinissen och 

Anthony Bloom: Wikström talar om bönen som ett mötesrum för den ömsesidiga relationen 

med gud, som kräver tid och närvaro, han talar om bönens svårigheter och mödosamma arbete 

där gud inte alltid känns nära och han talar, inte minst, om bönen som hjärtats samtal med 

gud, som skänker frid och lugn. Wikström nämner i någon passage att han inte presenterar 

några nya eller revolutionerande tankar om bönen, utan att han istället har försökt 

sammanställa kloka tankar från andra kristna tänkare genom tiderna. Detta märks tydligt, efter 

att ha läst en del av de böcker som Wikström grundar sig på. På vissa ställen hittar man till 

och med identiska formuleringar från exempelvis Bloom och Stinissen. En konsekvens som 

detta för med sig, tycker jag, är att Wikström lätt fastnar i retoriska formuleringar utan att 

lägga ut texten ordentligt. När Wikström, i likhet med Bloom, exempelvis talar om bönen som 

en oas i öknen hänger orden lite i luften, eftersom de inte får samma underbyggnad som hos 

den senare. Enligt min mening kräver ofta liknelser och metaforer kontextuell förankring för 

att de ska bli begripliga på ett djupare plan. I slutändan undrar man således lite vad Wikström 

själv egentligen har för syn på bönen, om man skarpar lite på ytan. 

 

 

BÖNEN HOS AKTIVA KRISTNA 

 
Befrielsen – ett nutida bekännelsedokument 
1993 utkom Svenska kyrkan med boken Befrielsen – Stora boken om kristen tro. Den var en 

konsekvens av den motion till kyrkomötet 1983 som tog initiativ till att Svenska kyrkan under 

10 år skulle arbeta med frågorna om hur kristen tro kan gestaltas och formuleras idag. Boken 

är på intet sätt menad att vara auktoritativ, utan ska användas som ett redskap för livstolkning 

och samtal om evangeliet i vår samtida kontext, samt ge olika bilder av hur kristen tro 

gestaltar sig i Sverige idag.52

 Befrielsen definierar bönen på följande vis: 

 

                                                 
52 Lind m.fl. (red.) 1992, Befrielsen – Stora boken om kristen tro, förordet. 
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 Till hjärtat brukar vi lokalisera våra känslor och innersta önskningar. Hjärtat är fysiskt vårt viktigaste organ, 

och i överförd bemärkelse talar vi om hjärtat som vårt andliga centrum, den punkt där vi står i förbindelse 

med livets kraftcentrum. Det som berör allra djupast, det blir till viskningar och rop till den Gud som inte är 

här och ändå är närvarande. Det blir till bön.53

 

Befrielsen fortsätter vidare och säger att allt är tillåtet i hjärtats samtal med gud – allt kan man 

bära fram till honom som vet allt och man kan göra det på hur många sätt som helst. Man kan 

be formulerade böner, fria böner, skottböner m.m. Allt är tillåtet inför gud, men att inte vilja 

allt, det är bönens misslyckande. Bönen är den djupaste formen av kommunikation, menar 

Befrielsen. Slussarna öppnas för de dolda och förträngda känslorna i människans inre. När 

människan talar med gud i bönen kan det kaotiska klarna, eftersom Kristus är befrielsens 

möjligheter. Guds ande deltar i bönen och hjälper henne att urskilja vägen.54

 

Enkätundersökning – aktiva kristnas syn på bönen idag 
I den enkätundersökning som jag har genomfört vid två arbetslag inom Svenska kyrkan, har 

jag blivit förbluffad över den enhetlighet i ordalag man använder sig av när man beskriver 

synen på bönen. Vid en första analys har jag tyckt att likheterna i synen på bönen varit total, 

men vid närmare granskning undrar jag om inte olikheterna i upplevelsen av bönen, ligger 

dold under ytan. Detta tillsynes mångdimensionella djup har jag dock inte kommit åt, genom 

min enkätundersökning – det skulle snarast kräva djupintervjuer för ett sådant projekt – men 

jag har anat en heterogenitet under en homogen fasad. Nedan följer en sammanställning och 

ett försök till analys av de svar jag har fått in. Jag har sammanställt svaren under några 

övergripande frågor, som även funnits med som stödfrågor till den vida frågan ’Vad är bön 

för dig’ i enkäten. 

 

Vad är bön? 
De allra flesta av de svarande definierar bönen som ett ”samtal med gud”. De ser bönen som 

ett sätt att kommunicera på och att tala med gud innebär för många att dela med sig av sina 

tankar. Eftersom gud redan vet allt om varje människas liv och känner henne, så kräver inte 

samtalet några omskrivningar eller översättningar. Det når gud ändå, eftersom han förstår allt. 

Vissa framställer detta samtal med gud mer som en monolog, där de lägger fram sina tankar, 

funderingar, bekymmer och önskningar, men egentligen inte erhåller något svar ur 

                                                 
53 Ibid, s. 210. 
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samtalsteknisk bemärkelse. Gud kanske svarar eller ger sig till känna, men inte som någon 

röst eller som aktiv samtalspartner. Någon benämner denna typ av envägskommunikation mer 

som ett tilltal: ”I alla människor pågår ett ständigt brus av frågor och tankar: hur ska jag orka 

– hur ska jag klara detta - tack och lov att jag klarade detta o.s.v. När ropen, frågorna och 

önskningarna riktas till Gud – då blir de till bön.” Jag tolkar andemeningen i detta som att ett 

sådant samtal med gud fungerar ungefär som när man talar med ett djur som man har kärt – 

man känner att det förstår och att det lyssnar, att det är en varelse som man kan lita på och få 

tröst av. Djuret blir en god samtalspartner, utan att det svarar i egentlig mening, eftersom 

kontakten bygger på en upplevd ömsesidig kärlek, där formulerade ord inte är nödvändiga. 

 Några benämner dock uttryckligen bönen, som ett samtal med gud, i termer av dialog. I 

dialogen talar den bedjande med gud, men lyssnar också efter hans röst. Någon säger att man 

kan ”lyssna in Guds tilltal i det andra människor förmedlar genom sina ord eller handlingar.” 

Samme person säger vidare att ”Gud talar på så många sätt…vi ska akta oss för att begränsa 

Gud och stänga in Gud i våra ramar och föreställningar.” (Ytterligare ett exempel på att gud 

inte förväntas tala i ordets strikta bemärkelse.) En annan svarande definierar bönedialogen 

som ett ständigt pågående samtal mellan sig själv och varat, d.v.s. gud, som finns inom en 

själv – ”Det är en slags reningsprocess där motjaget tvingar till koncentration och enkelhet”. 

Detta motjag, (i kristna termer formulerat som gud), svarar i bönedialogen genom att 

möjliggöra och tvinga fram en obegränsad uppriktighet. Guds svar behöver således inte 

nödvändigtvis innebära ett ingripande eller personlig vägledning. 

 

Kommentar 
En tolkning av detta, synen på bönen som ett samtal, skulle kunna vara som en samlingsterm, 

där den gemensamma nämnaren är ett tilltal till gud, men där formen och innebörd sedan är 

skiftande från individ till individ. Inom kristendomen har man en teistisk uppfattning om gud- 

gud är personlig och relationell. Genom det blir även gudsbilden personlig, även om den 

håller sig inom vissa ramar (den kristna trosläran). Med den utgångspunkten tror jag att 

umgängessättet med gud uppfattas olika. Den kristna traditionen förespråkar bönen som det 

forum där man kan möta gud, men vad detta möte ska innebära eller hur det ska se ut är inte 

lika självklart. Effekten av det gör att företeelsen ’att samtala med gud’ definieras på olika sätt 

och genererar olika effekter eller konsekvenser beroende på individ. När gud svarar, säger den 

kristna retoriken att gud hör bön, vilket jag tror att samtliga av de svarande ställer upp på, 

men vad denna bönhörelse består i eller hur den uppenbarar sig tror jag inte att man kan finna 
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någon enhet i. Den kristna retoriken, med formuleringar som ’hjärtats samtal med gud’, o.s.v. 

hjälper att malla in abstrakta företeelser och sätta ord på dem – men att en och samma grupp 

använder sig av samma formuleringar betyder inte nödvändigtvis att de står för samma sak. 

  

När och var ber man?  
På denna fråga tycker jag mig kunna urskilja två linjer. Dels en konkret, dels en abstrakt. De 

flesta har svarat väldigt konkret, där de hänvisar till traditionella bönestunder, såsom morgon 

och kväll. På morgonen tackar man för natten och att man får vakna till en ny dag, på kvällen 

tackar man för dagen som har gått. För övrigt beskriver många hur de dels sänder sk. 

skottböner och fria böner när och var som helst under dagen, men också ber under mer 

ordnade former i bönegrupper, vid andakter och mässor m.m. Många visar upp ett mönster för 

bönevanorna som följer den kristna traditionen väl.  

 Några har som sagt belyst en mer abstrakt form av bön där bönen inte är någon isolerad 

enhet som endast förekommer vid vissa tillfällen över dagen. För dessa är bönen, inte enbart, 

men även, något som håller på hela tiden. En svarande säger; ”Även om jag upplever att 

själen kastas hit och dit – tankar flyger och far – så finns jag där – med min kropp – hos gud- 

och det är gott. Ungefär som ett litet barn hos sin förälder – det bara är – och det räcker”. Som 

jag tolkar det definierar den svarande bönen som en benämning på upplevelsen att gud 

ständigt finns med honom. Med den definitionen av bön, blir bönen ett ständigt pågående 

kontinium. Bönen ligger inte hela tiden på medvetandenivå, men den förutsätter att man har 

tagit ställning till gud. En annan formulerar uttryckligen att bönen är ”permanent”. Varje 

vaket tillstånd inbegriper bönen, ordlöst och utan lokalförankring, därför att bönen är en inre 

dialog (se ovan om jag-motjag). En annan säger att ”bönen är ingen prestation – hellre ett 

varande”. Detta varande finns där ständigt, men accentueras ibland genom den aktiva och 

medvetna bönen. 

 Den abstrakta linjen står inte i motsättning till den konkreta. Även de som ser bönen 

som ständigt pågående känner ett behov av att ritualisera den, i gemenskap med andra eller 

mer medvetet formulerat för sig själva. 
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Vad innehåller bönen?  
En svarande uttrycker, representativt för de flesta svarande, att bönen kan handla om ”allt 

mellan himmel och jord”. Man ber OM något och man ber FÖR något, man lämnar över 

tankar, man tackar och man lovsjunger, man resonera och diskuterar, man formulerar och 

ventilerar. Här kan man märka hur ordet bedja i den religiösa bemärkelsen har betydligt större 

omfång än vad ordet har i profana sammanhang. När man använder ordet bedja i vardagen 

innebär det endast att man ber OM något, man önskar erhålla något. I det sakrala 

sammanhanget har ordet fler konotationer. Vad jag kan se i de svar jag har fått, så är det ingen 

som behandlar problematiken med den begärande bönen, som vi kunde se att både Mäster 

Eckhart och Johannes av Korset tog upp. Många betonar istället just detta att man i bönen kan 

säga vad som helst, man kan begära vad som helst och ingenting är rätt eller fel att föra fram i 

bönen. En svarande tar dock upp bibelpassagen ”Be, så ska ni få…” och menar att detta är 

omöjligt att förstå, eftersom det är svårt att se kopplingen mellan bön och bönhörelse. Den 

svarande tycks dock inte dra slutsatsen att det skulle vara fel att begära i bönen, även om gud 

svarar med tystnad.  

Något som jag har uppmärksammat är att det inte är någon som har berört det 

förhållningssätt som några av de kristna författarna har sett som bönens mål, nämligen ’att 

vilja guds vilja’ att låta ’guds vilja ske’. Det är överhuvudtaget svårt att i svaren finna något 

särskilt mål med bönen, särskilt inte något som innebär ett slags underkastelse för den 

bedjande själv. De flesta svaren vittnar om bönens helande och stärkande kraft, men de vittnar 

inte om något slags uppgörelse med sig själv eller med gud.  

 

Hur ber man? 
 På den här frågan har jag fått många svar som ryms inom traditionen. Flera beskriver hur de 

knäpper händerna, läser psaltarpsalmer och ur andaktsböcker, knäböjer, gör korstecken eller 

tänder ett ljus. En del uttrycker hur det ritualiserade bedjandet och de färdigformulerade 

bönerna är en lättnad när de inte finner egna ord. Någon beskriver exempelvis en situation där 

trötthet och förtvivlan förlamat den fria bönen, men där den formulerade bönen fått träda in 

istället – ”När jag satt på [spår]vagnen läste jag psaltarpsalmer, som blev mina bönerop. 

Någon annan hade flera tusen år tidigare formulerat dessa. Nu bar de mig. Jag fick styrka att 

möta dagen.” Även om flera uttrycker lättnaden över de färdiga bönerna, framstår det för mig 

som att många tycker att den fria bönen faktiskt står högre i kurs (i motsats till Luther som 

menade att ”Fader vår” var den bön som hade allt). Det finns en underliggande känsla av att 
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den djupa och riktigt äkta bönen vilar i de fria orden och att den på något sätt står som bevis 

för att kommunikationen fungerar, för att relationen till gud är intakt. 

Andra sätt att förrätta sin bön på, som några beskriver, är att samla sina tankar framför 

en bild/ikon eller att djupmeditera – låta tankar komma och gå som de vill. Vissa beskriver 

hur de genom att bara ”vara” en stund, eller medvetet andas, förrättar ett slags bön. För mig 

framstår de här senare bönesätten som en kombination av tidens tecken och gammal tradition. 

Meditation, frigörande andning, fria tankeflöden m.m. är metoder som är populära i en mängd 

miljöer idag, inom såväl traditionella religioner som new age-rörelser och helt profana 

sammanhang. Samtidigt har jag kunnat konstatera att dessa metoder har rötter långt tillbaka i 

tiden – inte minst mystikerna satte fokus på dem. Meditation och kontemplation m.m. tycks (i 

den kristna västvärlden) ha vandrat från att vara ett isolerat fenomen inom klostervärlden, till 

avsakraliserat flum i profana miljöer såsom hippiekulturer, till att idag vara ett naturligt inslag 

för den breda massan inom kyrkliga miljöer. 

 

Varför ber man? 
Många har svarat i likartade termer, som man kan spåra till kristen retorik. Man talar om att 

vilja ”umgås med den man älskar” – när man älskar någon, har någon kär, vill man dela allt 

med den. Umgänget med gud är en relation, som vilken annan, och den behöver vårdas och 

näras, vilket man gör genom att samtala och dela med sig av tankar och förhoppningar. Man 

ber också för att få styrka och kraft att klara upp livet och för att andra ska få del av guds 

försyn (förbön), eller för att bena upp tankar och problem. Några lyfter också fram vanan som 

en orsak till att de ber – de har lärt sig att be i barndomen, och det har skapat en vana och ett 

behov. Några uttrycker känslan av trygghet som är kopplad till aftonbönen när mor eller far 

satt vid sängkanten. En slutsats jag har kunnat dra är att drivkraften till bönen inte ligger i 

något tvång. Luther betonade ju starkt att det var den kristnes plikt att be, att bibeln och 

budorden föreskrev så. Som jag tolkar det, utifrån de som har svarat, är bönen lustfylld och 

många formulerar att ”bönen är en möjlighet” – man har inget att förlora, man kan bara vinna. 

Kanske har detta, återigen, med gudsbilden att göra. På Luthers tid talade kyrkan om ’lag och 

evangelium’, medan man idag nästan enbart fokuserar på evangeliet. Man kanske kan se en 

tendens av en förskjutning, där den dömande och straffande guden, blivit allt mer god, 

välvillig och kravlös. En svarande säger att gud är ”en som bara vill mig gott. En som tänker 

på mig.” Med den gudsbilden blir bönen kanske ett sätt att tillfredsställa sina egna behov, 

snarare än ett sätt att vara gud till lags. 
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AVSLUTNING 

SLUTDISKUSSION 
 
Den här uppsatsen har behandlat den kristna bönens form och funktion, från bibelns 

gestaltning, genom olika tiders kristna tänkares uppfattning, fram till aktiva kristnas syn på 

den idag. Utan att ha ställt upp någon hypotes om vad jag skulle finna, så trodde jag nog 

innerst inne att jag skulle hitta större olikheter mellan exempelvis den medeltida mystikens 

syn på bönen och dagens. Men jag kan bara stillsamt konstatera att traditionen håller ett hårt 

grepp kring denna företeelse. Mystikens tankar kring bönen verkar ypperligt aktuella för de 

troende idag – jag tycker mig ha funnit belägg för det hos såväl de moderna kristna författarna 

jag har studerat och de aktiva kristna som har kommit till tals genom enkätundersökningen. 

Idag använder man sig till exempel gärna av mystika tekniker inom bönen, såsom meditation, 

kontemplation och tankeflöden framför en ikon m.m, men framför allt tycker man att det är 

viktigt med bönen – man prioriterar bönen i troslivet. 

 Samstämmigheten med bibelns ord om bönen är också påtaglig. Man använder sig 

gärna av samma ordvändningar idag när man beskriver sitt förhållande till bönen som då. 

Som jag har vidrört tidigare, tolkade jag detta först som en total identifikation med bibelns 

ord, men undrar nog vid närmare eftertanke om inte mycket av samstämmigheten är av 

retorisk art. Hela vägen, från bibeln, till mystikerna, över till Luther och fram till idag, så 

finner man exakt samma formuleringar. Formuleringar som ’hjärtats samtal med gud’, ’att 

vara i gud’, ’att komma inför guds ansikte’, ’att andas gud’, ’att överlåta sig i guds händer’, 

’att blir buren av gud’, ’att vara i guds gemenskap’, ’att vila i gud’ o.s.v. Vad betyder detta 

egentligen? Om man hade fått chansen att verkligen gå till djupet med innebörden i dessa 

meningar, undrar jag hur samstämmig syn man skulle fått fram. Som jag ser det söker dessa 

begrepp tydliggöra och konkretisera det mest abstrakta man kan tala om - gud. Men frågan är 

om de fortfarande tjänar som förklarande bilder eller om bilderna har blivit just retoriska, 

tömda på innehåll. Jag misstänker att det ligger en stark affektiv aspekt i dessa ordvändningar, 

varför det fortfarande existerar och lever vidare. Dessa formuleringar förknippas med den tro 

och den kärlek den troende känner till sin gud, vilket gör att de blir betydelsefulla, 

känslomässigt. Kanske har den troende hört dessa ord sedan barnsben och över tid byggt upp 

en trygg och positiv ’känna-igen-sig-känsla’ kring begreppen, som gör dem meningsfulla  

Ur den synvinkeln ställer jag mig frågande till de moderna, andliga böcker jag har läst. 

Flera av dem framhåller att de är lika anpassade för den sökande eller ovane kristne som för 

den mer ’rutinerade’. Jag undrar hur eller om den som inte är familjär med den kristna tron 
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och dess retorik finner mening i vägledning som bygger på liknande begrepp och 

formuleringar. 

En annan tendens som jag tycker mig har kunnat konstatera är att det har skett en 

förskjutning, där fokus i bönen har flyttats något – från gud till människan. Det låter kanske 

krasst, men faktum är att den äldre litteraturen är mer inriktad på att lyfta fram bönen som 

något som inte bara gagnar människan, utan som något som ska tas på yttersta allvar av 

respekt för gud och för hans vilja. Bönen handlar mycket om att behaga gud – behaget som 

bönen skänker människan är egentligen en bisak, en konsekvens av att gud har blivit behagad. 

Jag ska inte säga att detta perspektiv inte lyfts fram i modern litteratur eller hos de aktiva 

kristna som blivit tillfrågade, men emfasen på guds behag är inte alls lika stort. Som jag 

tidigare har nämnt, var det ingen bland de tillfrågade som belyste bönens mål som ’att vilja 

guds vilja’.  

Prestationskravet eller böneplikten som Luther framhöll, har jag också svårt att finna i 

den nutida synen. Många formulerar istället bönen som ett erbjudande med fantastiska 

möjligheter istället för tvång. Jag kan bara spekulera i orsakerna till denna förskjutning, och 

de två alternativ som jag kan se härleder jag dels till den relationella gudsbild som vuxit sig 

starkare genom århundradena och dels till den utbredda individualism som fått förankring 

sedan industrialismen medfört välstånd till stora delar av världen. Den relationella gudsbilden 

tror jag har gjort religionen mer privat och därmed skapat förutsättning för att individanpassa 

tron med dess krav och frukter efter egna behov. Vad än detta individualistiska inslag i bönen 

beror på, så är det tydligt att bönen idag handla mycket om att få befinna sig i ett tillstånd eller 

en relation, beroende på definition, där man får ’vara sig själv’, där ingen hackar på en eller 

kritiserar, där man är älskad för den man är, utan krav på prestation. Här i tror jag anledning 

ligger till att bönen fått ett sådant uppsving i popularitet de sista årtiondena – dagens 

förhållningssätt till bönen, legitimerad av kyrkan, erbjuder en oas i ett högpresterande 

samhälle, där människor är utbytbara produkter snarare än människor med själ och hjärta. 

 

24 



 
 
REFERENSER 
 
 
Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning. Stockholm. 
 
Bischofberger, Erwin. 1994. Mäster Eckharts andliga övningar. Uppsala. 
 
Bloom, Anthony. 1972. Ärkebiskopens böneskola. Uppsala. 
 
Geels, Antoon. 2000. Kristen mystik, del 1. Skellefteå. 
 
Johannes av Korset. U.å. Själens dunkla natt. Glumslöv – Tågarp. 
 
Lind (red.) m.fl. 1993. Befrielsen – Stora boken om kristen tro. Stockholm. 
 
Luther, Martin. 1999. Martin Luthers Stora Katekes. Täby. 
 
Lönnebo, Martin. 1996. Frälsarkransen. Stockholm. 
 
Stinissen, Wilfrid. U.å. Den inre bönens väg. Glumslöv – Tågarp. 
 
Stinissen, Wilfrid. 2000. Längre in i bönens land. Örebro. 
 
Wikström, Owe. 1994. Det bländande mörkret. Örebro 
 
 
Enkätundersökning, utskickad till två arbetslag om 20 personer inom Svenska 
kyrkan, dec. 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 1 
 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING – BÖNEN INOM SVENSKA KYRKAN 
Inom ramen för C-uppsats i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle, höstterminen 2002 
  

• Yrke:__________ 
• Ålder:_________  Frivilliga uppgifter! 
• Kön:___________ 

 
 
Inom den kristna kyrkan har bönen en lång tradition, som inte minst är befäst genom en 
mängd passager i bibeln, ex. PS 50:15, Matt.7:7. Beroende på tradition, kultur, gudsbild och 
personligt förhållningssätt kan den innefatta det mesta - allt från fordran och uppmaning till 
tacksägelse och stilla samtal eller kontemplativt umgänge med gud. Bönen kan frambäras av 
många samtidigt eller i privat enskildhet, den kan ges liturgisk form och förbindas med olika 
riter och sakrament eller framföras omärkligt i vardagslivet. Kort sagt kan bönen stå för en 
mängd företeelser och känslomässigt betyda olika från person till person.  
Vad är bön för dig? 
(Stödfrågor: När, var, hur och varför ber du – innebörd och betydelse av bön för dig?) 
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	ENKÄTUNDERSÖKNING – BÖNEN INOM SVENSKA KYRKAN



INLEDNING


Bakgrund


Inom den kristna kyrkan har bönen en lång tradition och står som en central företeelse inom religionen. Bönen är befäst genom en mängd passager i Bibeln, men den har också starkt stöd i den kristna traditionen. Kristna tänkare och andliga ledare har genom tiderna gett emfas åt bönens nödvändighet och idag tycks behovet av bön vara större än någonsin. Jag har tyckt mig märka ett allt större intresse kring den kristna bönen - i boklådorna kan vi idag finna en uppsjö av kristen, andlig litteratur som fokuserar på bönen – böcker som är lättillgängliga och talar till den vanliga människan och inom församlingarna runt om i landet har bönegrupper återigen fått ett uppsving. 


Syfte


Bönen tycks vara ett tidens tecken, men vad är bön för något egentligen? I den här uppsatsen vill jag försöka förstå den kristna bönen ur ett inifrån perspektiv och se vad dagens syn på bönen består av i form av tradition, förnyelse och textuell förankring Min frågeställning är kort och gott: ”Vad är kristen bön idag?” Det är en stor frågeställning som rymmer såväl teoretiska som praktiska aspekter, d.v.s. den inbegriper både frågan om bönens väsen men också om dess gestaltning.


Metod och material


Rent metodologiskt har jag valt att göra en kvalitativ, analytisk undersökning utifrån ett material som grundar sig på troende kristnas egna formuleringar kring bön. Materialet består av två kategorier – dels andlig litteratur som behandlar bönen utifrån ett inifrån perspektiv (d.v.s. litteratur författad av uttalat troende), dels en kvalitativ enkätundersökning som jag har genomfört på två arbetslag inom Svenska kyrkan. 


Den andliga litteraturen är både nutida och historisk, därför att jag tror att man med hjälp av den tidsmässiga bredden dels kan uppmärksamma nya tendenser och förändringar i tankemönster, dels kan finna traditionsbunden förankring för tankar och idéer.


Enkätundersökningen har gått till på följande vis: Jag har skickat ut en enkät (se bilaga 1) till två arbetslag inom Svenska kyrkan, totalt 20 personer, där varje person har fått besvara frågan ”Vad är bön för dig?”. Jag har fått in 11 svar och valt att använda dem som ett analytiskt underlag, ej kvantitativt, eftersom jag anser att de är ett för litet underlag för att ge en representativ bild. Intervjuerna tillsammans med litteraturen har sedan utgjort grunden för min undersökning, där jag har sökt tolka materialet.


Vad gäller den litteratur jag har läst har jag inte gjort någon diskrepans mellan olika riktningar inom kristendomen, såsom katolicism eller protestantism, eftersom det inte varit möjligt för mig att urskilja tendenser på bönens område som har med kristen inriktning att göra. Istället har jag valt att ta avstamp i deras gemensamma utgångspunkt, d.v.s. tron på Jesus Kristus manifesterad i den gemensamma skriften, Bibeln. 


Valet av målgrupp, d.v.s. Svenska kyrkan, för enkätundersökningen är dock gjord utifrån motivet att Svenska kyrkan bäst borde representera en utbredd uppfattning i frågan p.g.a. storlek i förhållande till andra kristna samfund i Sverige. Det borde i någon mån minska risken för att göra en tolkning av bönens väsen idag utifrån en smal minoritet. Anledningen till att jag har valt att intervjua arbetslag inom kyrkan, d.v.s. präster, diakoner, kyrkomusiker, församlingspedagoger m.fl., är att de står som den kristna kyrkans ansikte utåt – de är förmedlare av tron och dess utformning och blir på så sätt normgivare för övriga troende.


UNDERSÖKNING


BÖNEN I BIBELN


Bibeln är de kristnas skrift, varpå hela deras tro vilar. Den är guds ord och utifrån den har den kristna tron tagit gestaltning allt efter tolkning genom tiderna. Med utgångspunkt i att bibeln är helig, att det är guds egna ord för den kristne, är det intressant att se vad bibeln säger om bönen. Bönen har en starkt förankring i såväl Gamla (GT) som i Nya testamentet (NT). I bibeln förklaras både bönens väsen och hur den bör användas, och för den delen hur den inte bör användas. I det följande kommer en kort redogörelse för några belysande passager bibeln som tar upp bönen. Bibelns ord om bönen är den gemensamma utgångspunkten för den mångfald av tolkningar som sedan gjorts av ämnet, varav ett axplock kommer att redovisas vidare i uppsatsen.


Att samtala med gud – men hur?


I såväl GT som NT framställs bönen ofta som ett sätt att ’söka Herren’, att tilltala och försöka samtala med gud. I exempelvis Psaltaren, som förövrigt är Bibelns bönbok, ropar David i psalm 27:7-8 ”Hör, Herren, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig. ’Sök Herren’ manar mitt hjärta.”
 I Psaltaren kommer psalmisterna med sina önskningar, bekymmer, tacksägelser och lovsånger till gud,
 många i stil med exempelvis ps. 3:8 ”Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!”


I NT ger gud själv direktiv för bönen. I exempelvis Lukasevangeliet ber lärjungarna att Jesus ska lära dem att be. Jesus svarar genom att formulera den bön som vi i senare tider kommit att kalla ’Fader vår’. Luk. 11:2 f: 



’När ni ber skall ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.’


 I Matteusevangeliet 7:7 fortsätter Jesus: 


’Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.’


Enligt Paulus är människan ändock villrådig inför bönen. Han påpekar att människan egentligen inte vet hur bönen bör vara, men menar att den helige anden träder vid där orden inte räcker till; Rom 8:26f: ”…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.”
 

 I Matteusevangeliet fördömer Jesus fariséernas ord och handlingar och han varnar lärjungarna för att i likhet med dem säga en sak och göra en annan – att be en bön för syns skull istället för att med hjärtat tilltala gud är falskhet som leder i fördärvet. Matt. 23:5f:



’Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. […]. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.’


MARTIN LUTHER OM BÖNEN


För den protestantiska kyrkan har Martin Luther spelat en avgörande roll. 1529 utkom hans Tyska katekesen och var ett samlingsdokument av hans predikningar. Den delades så småningom upp i de mer välbekanta Stora respektive Lilla katekesen. Det sägs att Luther skrev katekesen för att råda bot på den bristande kristendomskunskap han tyckte sig finna bland såväl präster som lekmän. Katekesen kan ses som ett slags teologisk vägledning för de protestantiskt kristna och den har haft stor betydelse för kyrkans utveckling under många århundraden. Katekesen räknas till de äldsta bekännelsedokumenten för den lutherska kyrkan och den har spelat en central roll i undervisningen och troslivet av den lutherska läran, ända in i modern tid.
 Mot bakgrund av Luthers stora betydelse för kristet trosliv, kan man anta att hans syn på exempelvis bönen stått som förebild för många troende ända fram i modern tid. 


Bönen – den syndiga människans räddning


Luther betonar tre grundläggande delar i den kristna läran, vilka också utgör huvuddelarna för katekeserna. De tre delarna är – Tio Guds bud, Trosbekännelsen samt Fader Vår. I det följande ska den sista delen – Fader vår - behandlas. Föregående kapitlet belyste den passage i Matteusevangeliet där Jesus lär ut herrens egen bön, Fader vår. Luther tar fasta på denna bön och lägger ut texten kring den i Stora katekesen – han förklarar rad för rad i bönen och betonar dess vikt i den kristna läran och trosutövningen. 


För Luther är Fader vår den bön som har allt – den innefattar alla behov som gör sig gällande i livet. Hans huvudsakliga ämne var dock att betona vikten av att be. Han menade att de tio budorden visar hur man ska handla och trosbekännelsen påvisar den rätta läran, vad man ska tro, men att båda dessa delar är omöjliga att efterleva för den syndiga människan utan hjälp av ständig bön. Han menade att anrop till gud är det enda sättet för människan att bevara tron och upprätthålla buden.



Bönen är inte bara en nödvändighet för människan, den är ett direkt påbud från gud själv, anser Luther. I anslutning till det andra budet, menar han, att bönen åläggs människan.
 Det andra budet säger (5 Mos. 5:11): ”Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.”
 Den indirekta innebörden av budet, enligt Luther, är att människan istället ska prisa guds heliga namn och anropa eller be till honom vad det än gäller. Således menar han att bönen är lika allvarligt anbefalld som att inte stjäla, att inte dräpa o.s.v. Människans egen vilja eller eget tyckande har inget att säga till om.


Bönhörelse – pliktens belöning


Människan kan däremot försäkra sig om att guds befallning är för hennes eget bästa, eftersom gud har fogat ett löfte till uppmaningen om att be.
 I exempelvis Psaltaren 50: 15 säger gud: ”Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.” och i Matt. 7:7 säger Jesus, som bekant, ”Be, så ska ni få…”
 Luther försöker här påvisa att det handlar om ett givande och ett tagande – om människan behagar gud med bönen, så svarar han med att bönhöra henne. Lite tillspetsat skulle man kunna beskriva Luthers förhållande mellan bön och bönhörelse som en form av utpressning. Han menar nämligen att Gud fogat löftet om bönhörelse till bönen för att människan inte ska åsidosätta sin plikt att be. Om människan inte ber, kommer hon att straffas, eftersom gud straffar all olydnad.
 Det verkar dock inte som att Luther problematiserar innebörden av bönhörelsen. I Stora katekesen ges uppfattningen att bönhörelsen motsvarar det som den bedjande har bett om. Att det sedan står i viss konflikt med exempelvis orden i Fader vår, ”låt din vilja ske”, ges ingen förklaring till.



Luther tycks finna det svårt att motivera bönen utifrån enbart skriften och utifrån enbart guds befallning. Han verkar medveten om svårigheten att levandegöra det skrivna ordet, att guds skrivna påbud är abstrakta och svåra att följa för människan, om hon inte själv finner en konkret och vardagsnära anledning till att be. Således försöker han övertyga läsaren genom att visa hur ännu mycket hemskare världen skulle se ut om inte människan bett genom tiderna.
 Exempelvis skulle ”…hela Tyskland [vara] dränkt i dess eget blod.”
 eftersom djävulen skulle ha fått råda. Bönen har stått och står som en ”mur av järn mot de mord och uppror med vilka djävulen har försökt besegra oss och evangeliet.”
 Luther infogar alltså här ett element av tacksamhet, där till och med den mest fattiga och olyckliga ska känna sig träffad. Innebörden blir ungefär ’gud angår mig också, eftersom det kunde ha varit värre…’.


Fader vår – rättesnöret


Luther ger inte mycket för den fria bönen. Han menar att gud har lagt böneorden, ”Fader vår…”, i människans mun och att använda de orden är det säkraste sättet att bli bönhörd på. Om människan istället använder sig av egna ord kan hon riskera att göra det på fel sätt eller be om fel saker, så att det inte behagar gud.
 Dock är detta något motstridigt, för han menar också, att om människan lägger fram allt hon har i sitt hjärta av önskningar och bekymmer, så ”brer hon ut som ett stort kläde som kan samla in än fler av Guds gåvor.”
 Kanske menar han att de personligt formulerade bönerna ska vävas in i den stiliserade bön, som gud själv har formulerat. ”Fader vår” blir då som ett slags ramverk, en hållning att styra upp sina egna tankar och önskningar med.


Kommentar


Luthers förhållande till bönen tycks vara en blandning mellan tvång och odiskutabel nödvändighet. Bibeln, d.v.s. guds ord, påbjuder bönen i olika passager och i kraft av guds överordnade ställning är den en lag som människan är tvingad att följa, såvida hon inte frivilligt vill sälla sig till de förtappades och därmed fördömdas skara. När människan dock underkastat sig guds påbjud får hon också njuta av guds godhet – gud hör bön och lyssnar till människan. Bönens nödvändighet, tycks inte vara av samma slag som den hos exempelvis David i Psaltarpsalmerna - Davids hjärta manade honom till samtal med gud, som ett inre tvång. Hos Luther är nödvändigheten snarare motiverad av yttre realiteter – han tycker sig kunna se eller veta att världen skulle varit dominerad av djävulen, om inte bönen ständigt pågått som en skyddande mur. För varje enskild människa är bönen också nödvändig för att överhuvudtaget göra det möjligt för henne att leva efter guds vilja. Luther visar upp en tendens att vara teoretiker och pragmatiker i sitt religiösa resonemang – han resonerar sig fram till sina tolkningar och låter sig inte förblindas av känslosamhet. För att återigen jämföra med Psaltarpsalmerna, så ropar David till gud, i bönen, med hela själen och hjärtat,
 medan Luther tycks arbeta sig fram till gud i intellektet. Därmed inte sagt att Luther skulle vara mindre uppriktig i sitt tilltal eller i sina känslor, men det är ett annat förhållningssätt. Kanske kan man se Luther som en del av den problematiserade och ritualiserade kristendomen, som bara låg i sin linda vid tiden för psaltarpsalmerna.


BÖNEN INOM DEN KRISTNA MYSTIKEN


Den kristna mystiken hade sin blomstringstid under 12- och 1300-talen, där kristna tänkare som Franciskus av Assisi och Mäster Eckhart spelade en framträdande roll och satte tydliga spår för den efterföljande kristendomen.
 Senare, under 1500-talet, levde även en annan mystiker, Johannes av Korset, som kom att prägla kristet trosliv. Vad hade mystikerna för syn på bönen?


Definition av mystik


En inledande fråga man kanske bör ställa sig innan man går vidare är: vad är mystik? Inom ramen för bl.a. religionsvetenskaplig forskning har en mängd definitioner gjorts av begreppet under de senaste århundradena. Antoon Geels, religionsprofessor vid Lunds universitet, bygger sin bestämning av begreppet på en definition av Robert S. Ellwood jr. Geels menar att mystik bygger på en mystik erfarenhet, vilken kan vara antingen religiös eller profan. Denna upplevelse tolkas av den upplevande som ett möte med en högre eller yttersta verklighet. Enligt subjektet sker denna upplevelse på omedelbar och icke rationell väg och med en djup känsla av enhet. Erfarenheten ger intryck av att ligga på ett annat plan än det vanliga och alldagliga. Vidare medför denna erfarenhet vittgående konsekvenser i individens liv.



Med denna definition av mystik erfarenhet täcker Geels in all sorts mystik, såväl religiös som icke-religiös. Bestämningen kristen mystik tycks då bli en kategorisering av upplevelsen, en tolkning av det som har upplevts, som kan inordnas i en företeelse som redan existerar. Men det ska framhållas att en människa kan vara engagerad i mystiken, utan att för den skull har haft en mystik upplevelse. Jag tolkar det som att man istället kan säga att mystik är den tradition som vuxit fram ur en ursprunglig mystik upplevelse.


Den fyrfaldiga vägen


Gemensamt för de kristna mystikerna, genom alla tider, har varit att de bl.a. ägnat sig åt sk. mystika tekniker. Generellt kan man sammanfatta teknikerna i fyra delar: oratio, lectio, meditatio samt contemplatio. Med andra ord skulle man ägna sig åt bön, läsning av skriften och att meditativt begrunda läsningen. Genom detta skulle man skörda frukterna av sitt arbete i kontemplationen.
 


Den mest fundamentala övning bland dessa fyra var bönen. Den kristna författaren Johannes Cassianus menade på 400-talet att bönen inte var någon verbal teknik, utan snarare ett tillstånd. Han upphöjde den rena bönen, och menade att den till sin essens var total, distraktionsfri uppmärksamhet på gud. (Här kan man tänka sig att han gör den typen av diskrepans som vi behandlat tidigare, nämligen mellan sann och falsk bön, sann bön = den rena bönen). I likhet med bibeln förkastar han den hycklande bönen, som är ytlig och enbart syftar till att visa omvärlden sin fromhet. Vidare menar Cassianus att bönens effekt (bönhörelse) är beroende på graden av själslig renhet eller i vilken utsträckning man låter sig störas av yttre och inre inflytande.
 Cassianus är inte lika strikt som Luther, när han beskriver bönens form och funktion. Istället betonar han bönens mångdimensionella karaktär. Bönen kan skilja sig från människa till människa och formen kan också variera, dock framhåller han gärna den repetitiva bönen, att ständigt upprepa en viss böneformel, exempelvis ”Rädda mig, Gud! Herre, skynda till min undsättning”. 


En annan kristen författare under en senare period, 1000-talet, Guigo, formulerade sig om olika bönestadier som att gå från ’tårarnas gåva till att helt glömma alla jordiska ting’.
 Det skulle kunna stå som en samlande bild för mystikernas syn på bönen, bönen som en själslig resa som kräver stimulans för att fortskrida, i form av andlig läsning och meditation. Bönen och kontemplationen är på något sätt både mål och medel för den totala uppmärksamheten på gud.


Mäster Eckhart och bönens fattigdomsideal


Mäster Eckhart tillhörde dominikanerorden på 1200-talet och är en stor företrädare för den medeltida mystiken. Han lade stor vikt vid bönen och kopplade den till sitt centrala tema – fattigdomen. Mäster Eckhart menade att människan är fjättrad vid ’habegäret’ och att hon måste frigöra sig från det både materiellt och andligt. Genom att vara bunden vid sitt eget jag och vid ägodelar står hon i vägen för sig själv och för sin relation till gud. Att göra sig fri från begäret att hålla fast vid sina ägo- och egodelar är, enligt Eckhart, villkoret för att kunna nå fram till det rena varandet, d.v.s. den kärlek som gud älskar med. I linje med det säger Eckhart att människan till och med måste tygla begäret efter gud. Denna hållning till livet överför Eckhart till synen på bönen. Hans definition av bön är kort och gott ’att be om guds vilja’. Den rätta bönen förutsätter, i analogi med fattigdomsidealet, att människan ger allt, lämnar allt ifrån sig och inte håller något kvar för sig själv, inte ens gud.
 Detta är innebörden, menar Eckhart, i passagen hos Mark. 19:29: ”Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv.”
 


Målet hos Eckhart är alltså evigt liv och det rena varandet. Bönen är på något sätt inte en separat företeelse, ett medel för samtal med gud, utan en del i en homogen livshållning som går ut på fullständig symbios med varat, d.v.s. gud. Eckharts andemening tycks vara att Gud finns i människan, djupare än henne själv, och att hon måste skala av allt kamouflage för att finna honom. Eckhart uppmuntrar, århundraden före existentialismen, människan att utforska sin egen existensform. Mot den bakgrunden blir man inte förvånad över att Eckhart verkade ointresserad av att tolka passager som ’be, så skall ni få’ o.s.v i riktning mot uppfyllelse av människans önskningar - Guds vilja är människans vilja, eftersom de två är ett, symbiotiskt förbundna i varje människokropp. Således faller det sig naturligt när Mäster Eckhart säger att det enda sanna för människan att be om är att låta guds vilja ske, att skala bort det ytliga för att finna den vetskap som redan ligger förborgad i människan.


Johannes av Korset – bönens arbetsamma väg


En annan mystiker som haft betydelse för bönen inom troslivet är Johannes av Korset, en karmelitbroder som levde under 1500-talet. Hos honom finner man en konkret beskrivning av vägen, den smala vägen som för rakt mot målen, vari bönen är av största vikt.
 Johannes av Korset lägger ut texten kring bönen i en omfattning som det är svårt att finna motstycke till. Han är enligt många en lärare med sinne för det praktiska, som på kortast möjliga tid vill föra läsaren till målet. Därmed är hans författarskap i mångt och mycket sk. handböcker i vad människan måste göra själv för att nå fram till gud. (Johannes av Korset är också känd för sina lyriska dikter som ger uttryck åt hans egna inre upplevelser.)



För Johannes av Korset är bönen en lång och krokig väg som den bedjande finner och regelbundet förlorar och som ständigt måste sökas på nytt. Denna arbetsamma väg uppehåller sig Johannes vid och han betonar att det är mycket svårt att framhärda i inre bön, eftersom man inte direkt uppnår något påtagligt resultat. En oundviklig period i bönelivet är den sk ’sinnenas natt’, en period då vägen helt eller delvis blir osynlig. Johannes av Korset ser denna kris som avgörande för resten av livet, eftersom många ger upp bönen i denna period.



Man kan finna vissa likheter mellan Mäster Eckhart och Johannes av Korset. Mäster Eckhart formulerar sig kring fattigdomsbegreppet även när han beskriver bönen, och Johannes är inne på samma linje. Som ovan nämnts är ’sinnenas natt’ en skärande punkt inom bönelivet. Denna natt är något den bedjande ska vara glad över, eftersom den är frukten av det ärliga och sanna bönearbetet. Om själen når denna natt och lyckas bekämpa det inre kriget, har hon gått ut ur sina böjelser - både för det egna jaget och för alla skapade ting och hon har i sann självförnekelse vänt dig bort från allt, och genom det beretts möjligheten att få leva ett liv totalt i guds kärlek och totalt fri från sig själv.
 Johannes av Korset är skoningslös när han säger att den som inte är beredd att gå ut i mörkret för att söka gud och som inte är beredd att dö bort ifrån sig själv kommer aldrig att finna gud.


 Mäster Eckhart varnade för habegäret efter gud, vilket även Johannes av Korset uppmärksammar. Han kallar det för ’andlig girighet’, där människan kräver för mycket av gud eller kräver otvetydig bönhörelse från gud, som belöning för ansträngningar på bönens väg. Vidare varnar även han för det som de flesta kristna tänkarna före honom tycks varna för – hycklandets bön. Johannes av Korset liknar den vid ett barn med sina leksaker, d.v.s. de bedjande omger sig med en överflöd av symboler, som egentligen inte betyder något för dem. Johannes formulerar sig ungefär som sina föregångare: Den sanna bönen är hjärtats bön.


Kommentar


När man försöker förstå mystikernas syn på bönen känns det nästan som att man kan sammanfatta den med orden ’hårt arbete’. Bönen framställs som ett hårt, tufft och skoningslöst arbete som är både plågsamt och upprivande. Bönens belöning är inte människans, utan guds vilja, eller kanske snarare människans vilja att vilja guds vilja. Det är inte förvånande att dessa mystiker var munkar och levde ett ordensliv fullt inriktat på gud. Det är svårt att tänka sig att den vanliga människan skulle klara av att följa deras uppmaningar i vardagen.


BÖNEN HOS MODERNA KRISTNA TÄNKARE


I det följande kommer jag att presentera synen på bönen utifrån några moderna kristna tänkare; Wilfrid Stinissen, Owe Wikström, Anthony Bloom samt Martin Lönnebo. Som jag nämnde i inledningen, så kan man finna en mängd andlig litteratur i boklådorna i dag som behandlar bönen – ovanstående är några av de författare som finns representerade inom området i nästan varje bokhandel och på varje bibliotek. Kanske kan man se det som ett tecken på popularitet - att de har ett budskap eller tilltal som väcker mångas intresse.


Wilfrid Stinissen – en modern mystiker


Wilfrid Stinissen är en belgisk karmelitbroder, som i likhet med en annan karmelit som vi har behandlat tidigare – Johannes av Korset, har producerat en mängd sk. handböcker i kristet trosliv. Man kan säga att han bygger vidare på mystikens tradition och betonar den andliga läsningen, meditiationen, kontempaltationen och framför allt bönen. Stinissens definition av bön är: ”…Jesu ständiga tillväxt i människans väsen”.
 När jag läser Stinissen får jag en stark känsla av att han egentligen omformulerar Johannes av Korset till att passa in dagens samhälle. Stinissens tankar är snarlika Johannes av Korset (vilket inte är så konstigt eftersom Stinissen är karmelit). Han är sträng och rak i sin lära och menar att det ligger mycket sanning i orden”’Man ber alltid eller också ber man aldrig’”
 Med det menar han att bönen inte är någon intensiv gudskontakt mitt under dagen, utan den sanna bönen pågår ständigt. Stinissen liknar bönen vid förälskelsen där den förälskades tankar spontant går till den han älskar, eftersom det inte går att sluta tänka på den älskade. Således menar han att sann bön är omöjlig utan sann kärlek till gud. 


Stinissen avfärdar inga former för bönen, så länge de är uppriktiga. För att upprätthålla det ständiga flödet kan den bedjande skicka skottböner (korta tilltal till gud), andas bönesuckar (korta böneformler – ex.,”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig”), formulera fria böner eller ta till färdiga, liturgiska böner. Stinissen menar att den bedjande inte behöver känna sig begränsad i tid och rum – bönen är alltid lämplig och att ”blott andas i honom”
 är en form av bön.
 Stinissen är också inne på bönen som ett mödosamt arbete, där den bedjande måste framhärda i vissheten om att en dag, men kanske långt, långt fram i tiden, få erhålla bönens belöning – gemenskapen med gud. Bönens frukter, den sk. bönhörelsen, är den djupa friden där man dras in till sitt väsens grund. Han säger an att bönen ger vila, frid, vederkvickelse, lugn och närvaro i nuet.
 Det känns som att Stinissens fokus vilar på de konkreta konsekvenserna av bönen för människan. 



Jag nämnde tidigare att Stinissen bygger vidare på mystikens tradition. På en punkt ser jag honom dock som en utbrytare. Både Johannes av Korset och Mäster Eckhart värjde sig mot begäret i alla dess former, även inom bönen. De såg det som fel väg att nå fram till gud på. Stinissen argumenterar emot detta och säger att den begärande bönen är likvärdig med all annan bön och hör också hjärtats bön till. Stinissen menar att Jesus själv lärde ut den begärande bönen genom orden i Fader vår,
 Matt. 6:11: ”Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.”
 Vidare säger han att gud vill ge människan vissa saker just därför att hon ber om dem. Gud vill att människans relation till honom ska vara en riktig dialog där båda parterna ger och tar. Å andra sidan menar Stinissen att människan måste acceptera att det finns en bönens rangordning där Guds rike kommer först och därefter allt som kan medverka till att det kommer. Om gud inte ger människan de hon har bett honom, är det för att han vill ge något större – sig själv. Stinissen menar att gud alltid svarar på bön, men inte alltid på det sätt som hon har tänkt sig. Gud svarar med det som människan behöver bäst.


Kommentar


Det är inte förvånande för mig att Stinissens böcker har blivit så populära – han förmedlar en sympatisk syn på bönen som, så som jag tolkar samtiden, svarar mot dagens behov av tydliga riktlinjer inom ramen för personliga och individuella avvikelser. Stinissen är inte dogmatisk, men han är auktoritativ när han lägger ut texten om bönens villkor och konsekvenser.


Martin Lönnebo – bön är gemenskap med gud


Martin Lönnebo är präst inom Svenska kyrkan och biskop emeritus i Linköpings stift. Han har blivit känd för allmänheten bl.a. genom en rad TV-program där han har lett andliga samtal. Boken Frälsarkransen är en praktisk handbok för bönelivet, i vilken han lär ut och beskriver radbandets (i form av en krans) betydelse och underlättelse för bönen. Boken har varit kontroversiell för många, eftersom den anammar den katolska kyrkans bönetradition med radband. Boken har dock blivit mycket omtyckt och vissa i den följande enkätundersökningen har uppgett frälsarkransen som ett betydande hjälpmedel i bönen.



Lönnebo talar om bönens väsen som en gemenskap med gud och dess kännetecken eller frukter är, i enlighet med Galaterbrevet 5:22, 23, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbesinning. Denna gemenskap med gud har en förutsättning, vilken Lönnebo formulerar som en längtan och tålig väntan. Inte oväntat fortsätter han med att säga att bönens hemlighet inte vilar på tungan utan i hjärtat. Här går dock Lönnebo längre än de flesta andra författarna och förklara vad han menar med ’hjärtat’, ’hjärtats samtal med gud’. Han säger att ’hjärtat’ står för människan som helhet utryckt i hennes innersta vilja. En följd av den innebörden gör att hela människan, med alla hennes sinnen, kan användas i bön – bönen kan vara verbal, liturgisk, fri, tyst och inte minst praktisk.
 I den praktiska bönen fyller frälsarkransen sin funktion – den är på inget sätt magisk eller helig, utan ett hjälpmedel. Att använda frälsarkransen som ett radband är att utföra en kroppslig rit och radbandet är ett redskap för samling.
 I frälsarkransen står varje pärla för en viss typ av bön och binder tanken vid olika teman, ex. avlång gul pärla fokuserar på tystnad och kärleksfull uppmärksamhet, rund brun pärla fokuserar på prövningar och frestelser.
 Lönnebo menar att det är viktigt att kunna samla sig i bönen och att alla sätt för att lyckas med det är värda att prövas – en del knäpper sina händer, en del tänder ett ljus, vissa fattar ett radband, andra gör allt på samma gång. Om hjälpmedlen underlättar kommunikationen och gemenskapen med gud är det inget fel.
 


Kommentar


Man kan märka att Lönnebo delar mystikens syn på bönen. Han förespråkar också bönen, meditationen, kontemplationen och den andliga läsningen i förening. Däremot kan man gissa att exempelvis Johannes av Korset skulle haft en del att invända mot Lönnebo. Johannes av Korset såg ju bl.a. överdriven konsumtion av ’andliga hjälpmedel’ som ytliga och världsliga ting som hindrade flödet mellan människan och gud. På så vis kan man nästan tycka att Lönnebo är drar åt det populistiska hållet när han behandlar böneämnet – han skyr inte det världsliga, utan förkastar snarare och indirekt, det sakralt dogmatiska. 


Jag nämnde tidigare att Stinissen svarade mot dagens behov av en blandning mellan å ena sidan stark styrning och å andra sidan personlig frihet. Lönnebo tycks däremot inte alls vara intresserad av att styra och ställa i människors böneliv. Hans attityd känns uppriktigt ödmjuk, och man tar honom på orden när han säger att boken Frälsarkransen ska ses som ett hjälpmedel och ingenting annat. Om Stinissens böcker kan tolkas som en blandning mellan styrmedel och hjälpmedel, så synes Lönnebos bidrag i avsaknad av det förra.


Anthony Bloom – när gud blir ’du’ i bönen


Anthony Bloom är författare, läkare och präst, som fått uppmärksamhet i många länder genom sina böcker om andligt liv. Han har varit ärkebiskop över den rysk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien och Irland och moskvapatriarkens representant i Västeuropa. Anthony Bloom säger att det är alldeles uppenbart att bön är ett förhållande, ett möte och en väg på vilken bedjaren finner gemenskap med gud. Vidare menar han att denna gemenskap är en relation som kräver lika mycket och samma typ av underhåll som medmänskliga relationer. En relation, säger han, blir personlig och verklig först när man kan urskilja en enskild från hopen. Ett tecken på det brukar vara att man tilltalar varandra med personliga namn, när man blivit du istället för ni i relationen. Därför menar Bloom att det är viktigt att analysera sin bönerelation utifrån personlighetsaspekten – den som söker ett namn på den gud hon tilltalar, men inte finner något, kan heller inte förvånas över att ingen svarar henne.
 Häri finner man Blooms syn på bönen, vilken för mig är ännu en variant på temat ’Gud hör och svara den som talar ur hjärtat’. Bloom menar att gud inte uppenbarar sig, om människan inte önskar det ur djupet av själen. Å andra sidan menar han att människan ska vara glad över att gud inte alltid träder fram, eftersom ett möte med gud alltid innebär antingen frälsning eller fördömelse. Ett sådant möte med gud är en kris för den som upplever den, vilket en mängd passager i bibeln vittnar om. Vidare menar Bloom att gud är skonsam och barmhärtig som inte alltid träder fram, även om den bedjande ropar i förtvivlan och uppriktighet. Han menar att gud vet om den bedjande klarar av att möta honom eller inte, och oftast är hon oförmögen att ta emot honom. Bloom värjer sig mot den klagan som många framför – att gud inte är närvarande. Han menar istället att gud alltid är närvarande, men att människan oftast är frånvarande tjugotre timmar om dygnet och att hon då inte kan räkna med guds uppenbarelse vid den enda bönetimme som hon ägnar honom. Först när människan har insett att relationen är ömsesidig är hon mottaglig för att se guds närvaro.
 


En annan viktig aspekt för att uppleva den sanna gemenskapen med gud är att människan verkligen längtar efter samvaron med gud. Bloom menar att det finns många som förvisso ropar i sann uppriktighet till gud och ber av hela sitt hjärta för exempelvis sina nära och kära eller när någon är i nöd. Är hon dock uppmärksam blir hon medveten om att denna intensitet i bönen oftast eller endast gör sig gällande när det är något hon verkligen vill uppnå eller ha. Sålunda är det inte gemenskapen med gud hon så hett åtrår, utan skälen för den intensiva bönen ligger i längtan efter sina önskningars uppfyllelse. På de grunderna, menar Bloom, kan man aldrig räkna med guds uppenbarelse eller med den frid och glädje som den sanna bönen skänker genom gemenskapen med gud.


Kommentar

Anthony Blooms tankar om bönen påminner om Stinissens, även om den förre inte så strikt håller sig till Johannes av Korsets tankar. Gemensamt med Stinissen är dock den allvarliga undertonen – bönen är inget man behandlar med lätthet. När Bloom säger att den bedjande bör rannsaka sig själv och undersöka med vilket namn hon tilltalar gud, ger han emfas åt en seriositet med vilken den bedjande bör närma sig bönen i. Även om Bloom, Stinissen och Lönnebo i princip har samma syn på bönen, så tycker jag ändå att Lönnebo sticker ut från de andra två. Kanske kan man säga att Lönnebo visar större acceptans för människans tillkortakommanden och därmed tonar ner kraven i bönelivet, jämfört med de andra två.


Owe Wikström – bön är hunger efter gud


Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, men har tidigare varit verksam som präst inom Svenska kyrkan. Han har gett ut en mängd böcker på religionens område – dels facklitteratur, men också kristen litteratur om sk. andlig vägledning, som blivit populär bland många människor.



Wikström bygger vidare på den klassiska kristna traditionen vad gäller andlig vägledningen, vilken grundar sig en hel del på mystikernas arbeten. Han anammar den fyrfaldiga föreningen av bön, meditation, andlig läsning och kontemplation för det som han kallar ’livets fördjupning’. Särskilt lyfter Wikström fram en aspekt, som inte getts emfas hos de tidigare lika mycket, nämligen den att en förutsättning för det inre livet är att den enskilde kristne är en del av en organism – en gemenskap av andra troende. Det finns ingen privat andlig vägledning, utan allt andligt liv ska relateras till den bedjande kyrkan. Således uppmanar Wikström den som vill fördjupa sitt böneliv att vara en del av kyrkans gemenskap – det duger inte att sitta ensam på sin kammare.


En annan förutsättning för umgänget med gud, säger han, är insikten och respekten för att gud är radikalt annorlunda. Om den insikten sedan får känslomässiga konsekvenser, så är de följder av tron och inte dess förutsättning. Precis som Anthony Bloom, säger Wikström att det är stor skillnad mellan att längta efter gud och att längta efter hans gåvor. Att längta efter gud är den djupaste bönen, men den begärande bönen är samtidigt naturlig menar han, i likhet med Stinissen, men i motsats till Bloom. Wikström går vidare och säger att längtan efter gud ska drivas så långt som till en hunger efter gud – det är bön i dess egentliga bemärkelse.
 Han hänvisar till bibelpassagen, Matt. 5:6: ”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade”.


Kommentar

Att läsa Wikströms andliga vägledning är som att få en sammanfattning av synen på bönen genom den kristna traditionen, från mystikerna fram till nutid med exempelvis Stinissen och Anthony Bloom: Wikström talar om bönen som ett mötesrum för den ömsesidiga relationen med gud, som kräver tid och närvaro, han talar om bönens svårigheter och mödosamma arbete där gud inte alltid känns nära och han talar, inte minst, om bönen som hjärtats samtal med gud, som skänker frid och lugn. Wikström nämner i någon passage att han inte presenterar några nya eller revolutionerande tankar om bönen, utan att han istället har försökt sammanställa kloka tankar från andra kristna tänkare genom tiderna. Detta märks tydligt, efter att ha läst en del av de böcker som Wikström grundar sig på. På vissa ställen hittar man till och med identiska formuleringar från exempelvis Bloom och Stinissen. En konsekvens som detta för med sig, tycker jag, är att Wikström lätt fastnar i retoriska formuleringar utan att lägga ut texten ordentligt. När Wikström, i likhet med Bloom, exempelvis talar om bönen som en oas i öknen hänger orden lite i luften, eftersom de inte får samma underbyggnad som hos den senare. Enligt min mening kräver ofta liknelser och metaforer kontextuell förankring för att de ska bli begripliga på ett djupare plan. I slutändan undrar man således lite vad Wikström själv egentligen har för syn på bönen, om man skarpar lite på ytan.


BÖNEN HOS AKTIVA KRISTNA


Befrielsen – ett nutida bekännelsedokument


1993 utkom Svenska kyrkan med boken Befrielsen – Stora boken om kristen tro. Den var en konsekvens av den motion till kyrkomötet 1983 som tog initiativ till att Svenska kyrkan under 10 år skulle arbeta med frågorna om hur kristen tro kan gestaltas och formuleras idag. Boken är på intet sätt menad att vara auktoritativ, utan ska användas som ett redskap för livstolkning och samtal om evangeliet i vår samtida kontext, samt ge olika bilder av hur kristen tro gestaltar sig i Sverige idag.



Befrielsen definierar bönen på följande vis:



Till hjärtat brukar vi lokalisera våra känslor och innersta önskningar. Hjärtat är fysiskt vårt viktigaste organ, och i överförd bemärkelse talar vi om hjärtat som vårt andliga centrum, den punkt där vi står i förbindelse med livets kraftcentrum. Det som berör allra djupast, det blir till viskningar och rop till den Gud som inte är här och ändå är närvarande. Det blir till bön.


Befrielsen fortsätter vidare och säger att allt är tillåtet i hjärtats samtal med gud – allt kan man bära fram till honom som vet allt och man kan göra det på hur många sätt som helst. Man kan be formulerade böner, fria böner, skottböner m.m. Allt är tillåtet inför gud, men att inte vilja allt, det är bönens misslyckande. Bönen är den djupaste formen av kommunikation, menar Befrielsen. Slussarna öppnas för de dolda och förträngda känslorna i människans inre. När människan talar med gud i bönen kan det kaotiska klarna, eftersom Kristus är befrielsens möjligheter. Guds ande deltar i bönen och hjälper henne att urskilja vägen.


Enkätundersökning – aktiva kristnas syn på bönen idag


I den enkätundersökning som jag har genomfört vid två arbetslag inom Svenska kyrkan, har jag blivit förbluffad över den enhetlighet i ordalag man använder sig av när man beskriver synen på bönen. Vid en första analys har jag tyckt att likheterna i synen på bönen varit total, men vid närmare granskning undrar jag om inte olikheterna i upplevelsen av bönen, ligger dold under ytan. Detta tillsynes mångdimensionella djup har jag dock inte kommit åt, genom min enkätundersökning – det skulle snarast kräva djupintervjuer för ett sådant projekt – men jag har anat en heterogenitet under en homogen fasad. Nedan följer en sammanställning och ett försök till analys av de svar jag har fått in. Jag har sammanställt svaren under några övergripande frågor, som även funnits med som stödfrågor till den vida frågan ’Vad är bön för dig’ i enkäten.


Vad är bön?


De allra flesta av de svarande definierar bönen som ett ”samtal med gud”. De ser bönen som ett sätt att kommunicera på och att tala med gud innebär för många att dela med sig av sina tankar. Eftersom gud redan vet allt om varje människas liv och känner henne, så kräver inte samtalet några omskrivningar eller översättningar. Det når gud ändå, eftersom han förstår allt. Vissa framställer detta samtal med gud mer som en monolog, där de lägger fram sina tankar, funderingar, bekymmer och önskningar, men egentligen inte erhåller något svar ur samtalsteknisk bemärkelse. Gud kanske svarar eller ger sig till känna, men inte som någon röst eller som aktiv samtalspartner. Någon benämner denna typ av envägskommunikation mer som ett tilltal: ”I alla människor pågår ett ständigt brus av frågor och tankar: hur ska jag orka – hur ska jag klara detta - tack och lov att jag klarade detta o.s.v. När ropen, frågorna och önskningarna riktas till Gud – då blir de till bön.” Jag tolkar andemeningen i detta som att ett sådant samtal med gud fungerar ungefär som när man talar med ett djur som man har kärt – man känner att det förstår och att det lyssnar, att det är en varelse som man kan lita på och få tröst av. Djuret blir en god samtalspartner, utan att det svarar i egentlig mening, eftersom kontakten bygger på en upplevd ömsesidig kärlek, där formulerade ord inte är nödvändiga.



Några benämner dock uttryckligen bönen, som ett samtal med gud, i termer av dialog. I dialogen talar den bedjande med gud, men lyssnar också efter hans röst. Någon säger att man kan ”lyssna in Guds tilltal i det andra människor förmedlar genom sina ord eller handlingar.” Samme person säger vidare att ”Gud talar på så många sätt…vi ska akta oss för att begränsa Gud och stänga in Gud i våra ramar och föreställningar.” (Ytterligare ett exempel på att gud inte förväntas tala i ordets strikta bemärkelse.) En annan svarande definierar bönedialogen som ett ständigt pågående samtal mellan sig själv och varat, d.v.s. gud, som finns inom en själv – ”Det är en slags reningsprocess där motjaget tvingar till koncentration och enkelhet”. Detta motjag, (i kristna termer formulerat som gud), svarar i bönedialogen genom att möjliggöra och tvinga fram en obegränsad uppriktighet. Guds svar behöver således inte nödvändigtvis innebära ett ingripande eller personlig vägledning.


Kommentar


En tolkning av detta, synen på bönen som ett samtal, skulle kunna vara som en samlingsterm, där den gemensamma nämnaren är ett tilltal till gud, men där formen och innebörd sedan är skiftande från individ till individ. Inom kristendomen har man en teistisk uppfattning om gud- gud är personlig och relationell. Genom det blir även gudsbilden personlig, även om den håller sig inom vissa ramar (den kristna trosläran). Med den utgångspunkten tror jag att umgängessättet med gud uppfattas olika. Den kristna traditionen förespråkar bönen som det forum där man kan möta gud, men vad detta möte ska innebära eller hur det ska se ut är inte lika självklart. Effekten av det gör att företeelsen ’att samtala med gud’ definieras på olika sätt och genererar olika effekter eller konsekvenser beroende på individ. När gud svarar, säger den kristna retoriken att gud hör bön, vilket jag tror att samtliga av de svarande ställer upp på, men vad denna bönhörelse består i eller hur den uppenbarar sig tror jag inte att man kan finna någon enhet i. Den kristna retoriken, med formuleringar som ’hjärtats samtal med gud’, o.s.v. hjälper att malla in abstrakta företeelser och sätta ord på dem – men att en och samma grupp använder sig av samma formuleringar betyder inte nödvändigtvis att de står för samma sak.


När och var ber man? 


På denna fråga tycker jag mig kunna urskilja två linjer. Dels en konkret, dels en abstrakt. De flesta har svarat väldigt konkret, där de hänvisar till traditionella bönestunder, såsom morgon och kväll. På morgonen tackar man för natten och att man får vakna till en ny dag, på kvällen tackar man för dagen som har gått. För övrigt beskriver många hur de dels sänder sk. skottböner och fria böner när och var som helst under dagen, men också ber under mer ordnade former i bönegrupper, vid andakter och mässor m.m. Många visar upp ett mönster för bönevanorna som följer den kristna traditionen väl. 



Några har som sagt belyst en mer abstrakt form av bön där bönen inte är någon isolerad enhet som endast förekommer vid vissa tillfällen över dagen. För dessa är bönen, inte enbart, men även, något som håller på hela tiden. En svarande säger; ”Även om jag upplever att själen kastas hit och dit – tankar flyger och far – så finns jag där – med min kropp – hos gud- och det är gott. Ungefär som ett litet barn hos sin förälder – det bara är – och det räcker”. Som jag tolkar det definierar den svarande bönen som en benämning på upplevelsen att gud ständigt finns med honom. Med den definitionen av bön, blir bönen ett ständigt pågående kontinium. Bönen ligger inte hela tiden på medvetandenivå, men den förutsätter att man har tagit ställning till gud. En annan formulerar uttryckligen att bönen är ”permanent”. Varje vaket tillstånd inbegriper bönen, ordlöst och utan lokalförankring, därför att bönen är en inre dialog (se ovan om jag-motjag). En annan säger att ”bönen är ingen prestation – hellre ett varande”. Detta varande finns där ständigt, men accentueras ibland genom den aktiva och medvetna bönen.



Den abstrakta linjen står inte i motsättning till den konkreta. Även de som ser bönen som ständigt pågående känner ett behov av att ritualisera den, i gemenskap med andra eller mer medvetet formulerat för sig själva.


Vad innehåller bönen? 


En svarande uttrycker, representativt för de flesta svarande, att bönen kan handla om ”allt mellan himmel och jord”. Man ber OM något och man ber FÖR något, man lämnar över tankar, man tackar och man lovsjunger, man resonera och diskuterar, man formulerar och ventilerar. Här kan man märka hur ordet bedja i den religiösa bemärkelsen har betydligt större omfång än vad ordet har i profana sammanhang. När man använder ordet bedja i vardagen innebär det endast att man ber OM något, man önskar erhålla något. I det sakrala sammanhanget har ordet fler konotationer. Vad jag kan se i de svar jag har fått, så är det ingen som behandlar problematiken med den begärande bönen, som vi kunde se att både Mäster Eckhart och Johannes av Korset tog upp. Många betonar istället just detta att man i bönen kan säga vad som helst, man kan begära vad som helst och ingenting är rätt eller fel att föra fram i bönen. En svarande tar dock upp bibelpassagen ”Be, så ska ni få…” och menar att detta är omöjligt att förstå, eftersom det är svårt att se kopplingen mellan bön och bönhörelse. Den svarande tycks dock inte dra slutsatsen att det skulle vara fel att begära i bönen, även om gud svarar med tystnad. 


Något som jag har uppmärksammat är att det inte är någon som har berört det förhållningssätt som några av de kristna författarna har sett som bönens mål, nämligen ’att vilja guds vilja’ att låta ’guds vilja ske’. Det är överhuvudtaget svårt att i svaren finna något särskilt mål med bönen, särskilt inte något som innebär ett slags underkastelse för den bedjande själv. De flesta svaren vittnar om bönens helande och stärkande kraft, men de vittnar inte om något slags uppgörelse med sig själv eller med gud. 


Hur ber man?


 På den här frågan har jag fått många svar som ryms inom traditionen. Flera beskriver hur de knäpper händerna, läser psaltarpsalmer och ur andaktsböcker, knäböjer, gör korstecken eller tänder ett ljus. En del uttrycker hur det ritualiserade bedjandet och de färdigformulerade bönerna är en lättnad när de inte finner egna ord. Någon beskriver exempelvis en situation där trötthet och förtvivlan förlamat den fria bönen, men där den formulerade bönen fått träda in istället – ”När jag satt på [spår]vagnen läste jag psaltarpsalmer, som blev mina bönerop. Någon annan hade flera tusen år tidigare formulerat dessa. Nu bar de mig. Jag fick styrka att möta dagen.” Även om flera uttrycker lättnaden över de färdiga bönerna, framstår det för mig som att många tycker att den fria bönen faktiskt står högre i kurs (i motsats till Luther som menade att ”Fader vår” var den bön som hade allt). Det finns en underliggande känsla av att den djupa och riktigt äkta bönen vilar i de fria orden och att den på något sätt står som bevis för att kommunikationen fungerar, för att relationen till gud är intakt.


Andra sätt att förrätta sin bön på, som några beskriver, är att samla sina tankar framför en bild/ikon eller att djupmeditera – låta tankar komma och gå som de vill. Vissa beskriver hur de genom att bara ”vara” en stund, eller medvetet andas, förrättar ett slags bön. För mig framstår de här senare bönesätten som en kombination av tidens tecken och gammal tradition. Meditation, frigörande andning, fria tankeflöden m.m. är metoder som är populära i en mängd miljöer idag, inom såväl traditionella religioner som new age-rörelser och helt profana sammanhang. Samtidigt har jag kunnat konstatera att dessa metoder har rötter långt tillbaka i tiden – inte minst mystikerna satte fokus på dem. Meditation och kontemplation m.m. tycks (i den kristna västvärlden) ha vandrat från att vara ett isolerat fenomen inom klostervärlden, till avsakraliserat flum i profana miljöer såsom hippiekulturer, till att idag vara ett naturligt inslag för den breda massan inom kyrkliga miljöer.


Varför ber man?


Många har svarat i likartade termer, som man kan spåra till kristen retorik. Man talar om att vilja ”umgås med den man älskar” – när man älskar någon, har någon kär, vill man dela allt med den. Umgänget med gud är en relation, som vilken annan, och den behöver vårdas och näras, vilket man gör genom att samtala och dela med sig av tankar och förhoppningar. Man ber också för att få styrka och kraft att klara upp livet och för att andra ska få del av guds försyn (förbön), eller för att bena upp tankar och problem. Några lyfter också fram vanan som en orsak till att de ber – de har lärt sig att be i barndomen, och det har skapat en vana och ett behov. Några uttrycker känslan av trygghet som är kopplad till aftonbönen när mor eller far satt vid sängkanten. En slutsats jag har kunnat dra är att drivkraften till bönen inte ligger i något tvång. Luther betonade ju starkt att det var den kristnes plikt att be, att bibeln och budorden föreskrev så. Som jag tolkar det, utifrån de som har svarat, är bönen lustfylld och många formulerar att ”bönen är en möjlighet” – man har inget att förlora, man kan bara vinna. Kanske har detta, återigen, med gudsbilden att göra. På Luthers tid talade kyrkan om ’lag och evangelium’, medan man idag nästan enbart fokuserar på evangeliet. Man kanske kan se en tendens av en förskjutning, där den dömande och straffande guden, blivit allt mer god, välvillig och kravlös. En svarande säger att gud är ”en som bara vill mig gott. En som tänker på mig.” Med den gudsbilden blir bönen kanske ett sätt att tillfredsställa sina egna behov, snarare än ett sätt att vara gud till lags.


AVSLUTNING


SLUTDISKUSSION


Den här uppsatsen har behandlat den kristna bönens form och funktion, från bibelns gestaltning, genom olika tiders kristna tänkares uppfattning, fram till aktiva kristnas syn på den idag. Utan att ha ställt upp någon hypotes om vad jag skulle finna, så trodde jag nog innerst inne att jag skulle hitta större olikheter mellan exempelvis den medeltida mystikens syn på bönen och dagens. Men jag kan bara stillsamt konstatera att traditionen håller ett hårt grepp kring denna företeelse. Mystikens tankar kring bönen verkar ypperligt aktuella för de troende idag – jag tycker mig ha funnit belägg för det hos såväl de moderna kristna författarna jag har studerat och de aktiva kristna som har kommit till tals genom enkätundersökningen. Idag använder man sig till exempel gärna av mystika tekniker inom bönen, såsom meditation, kontemplation och tankeflöden framför en ikon m.m, men framför allt tycker man att det är viktigt med bönen – man prioriterar bönen i troslivet.



Samstämmigheten med bibelns ord om bönen är också påtaglig. Man använder sig gärna av samma ordvändningar idag när man beskriver sitt förhållande till bönen som då. Som jag har vidrört tidigare, tolkade jag detta först som en total identifikation med bibelns ord, men undrar nog vid närmare eftertanke om inte mycket av samstämmigheten är av retorisk art. Hela vägen, från bibeln, till mystikerna, över till Luther och fram till idag, så finner man exakt samma formuleringar. Formuleringar som ’hjärtats samtal med gud’, ’att vara i gud’, ’att komma inför guds ansikte’, ’att andas gud’, ’att överlåta sig i guds händer’, ’att blir buren av gud’, ’att vara i guds gemenskap’, ’att vila i gud’ o.s.v. Vad betyder detta egentligen? Om man hade fått chansen att verkligen gå till djupet med innebörden i dessa meningar, undrar jag hur samstämmig syn man skulle fått fram. Som jag ser det söker dessa begrepp tydliggöra och konkretisera det mest abstrakta man kan tala om - gud. Men frågan är om de fortfarande tjänar som förklarande bilder eller om bilderna har blivit just retoriska, tömda på innehåll. Jag misstänker att det ligger en stark affektiv aspekt i dessa ordvändningar, varför det fortfarande existerar och lever vidare. Dessa formuleringar förknippas med den tro och den kärlek den troende känner till sin gud, vilket gör att de blir betydelsefulla, känslomässigt. Kanske har den troende hört dessa ord sedan barnsben och över tid byggt upp en trygg och positiv ’känna-igen-sig-känsla’ kring begreppen, som gör dem meningsfulla 


Ur den synvinkeln ställer jag mig frågande till de moderna, andliga böcker jag har läst. Flera av dem framhåller att de är lika anpassade för den sökande eller ovane kristne som för den mer ’rutinerade’. Jag undrar hur eller om den som inte är familjär med den kristna tron och dess retorik finner mening i vägledning som bygger på liknande begrepp och formuleringar.


En annan tendens som jag tycker mig har kunnat konstatera är att det har skett en förskjutning, där fokus i bönen har flyttats något – från gud till människan. Det låter kanske krasst, men faktum är att den äldre litteraturen är mer inriktad på att lyfta fram bönen som något som inte bara gagnar människan, utan som något som ska tas på yttersta allvar av respekt för gud och för hans vilja. Bönen handlar mycket om att behaga gud – behaget som bönen skänker människan är egentligen en bisak, en konsekvens av att gud har blivit behagad. Jag ska inte säga att detta perspektiv inte lyfts fram i modern litteratur eller hos de aktiva kristna som blivit tillfrågade, men emfasen på guds behag är inte alls lika stort. Som jag tidigare har nämnt, var det ingen bland de tillfrågade som belyste bönens mål som ’att vilja guds vilja’. 


Prestationskravet eller böneplikten som Luther framhöll, har jag också svårt att finna i den nutida synen. Många formulerar istället bönen som ett erbjudande med fantastiska möjligheter istället för tvång. Jag kan bara spekulera i orsakerna till denna förskjutning, och de två alternativ som jag kan se härleder jag dels till den relationella gudsbild som vuxit sig starkare genom århundradena och dels till den utbredda individualism som fått förankring sedan industrialismen medfört välstånd till stora delar av världen. Den relationella gudsbilden tror jag har gjort religionen mer privat och därmed skapat förutsättning för att individanpassa tron med dess krav och frukter efter egna behov. Vad än detta individualistiska inslag i bönen beror på, så är det tydligt att bönen idag handla mycket om att få befinna sig i ett tillstånd eller en relation, beroende på definition, där man får ’vara sig själv’, där ingen hackar på en eller kritiserar, där man är älskad för den man är, utan krav på prestation. Här i tror jag anledning ligger till att bönen fått ett sådant uppsving i popularitet de sista årtiondena – dagens förhållningssätt till bönen, legitimerad av kyrkan, erbjuder en oas i ett högpresterande samhälle, där människor är utbytbara produkter snarare än människor med själ och hjärta.
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Enkätundersökning, utskickad till två arbetslag om 20 personer inom Svenska kyrkan, dec. 2002


BILAGA 1

ENKÄTUNDERSÖKNING – BÖNEN INOM SVENSKA KYRKAN


Inom ramen för C-uppsats i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle, höstterminen 2002


· Yrke:__________


· Ålder:_________

Frivilliga uppgifter!


· Kön:___________


Inom den kristna kyrkan har bönen en lång tradition, som inte minst är befäst genom en mängd passager i bibeln, ex. PS 50:15, Matt.7:7. Beroende på tradition, kultur, gudsbild och personligt förhållningssätt kan den innefatta det mesta - allt från fordran och uppmaning till tacksägelse och stilla samtal eller kontemplativt umgänge med gud. Bönen kan frambäras av många samtidigt eller i privat enskildhet, den kan ges liturgisk form och förbindas med olika riter och sakrament eller framföras omärkligt i vardagslivet. Kort sagt kan bönen stå för en mängd företeelser och känslomässigt betyda olika från person till person. 


Vad är bön för dig?


(Stödfrågor: När, var, hur och varför ber du – innebörd och betydelse av bön för dig?)
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