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TEXT MATT 6:5-8.
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Var text ar hamtad fran bergspredikan, som innehaller den nyare och strangare lag Jesu

larjungar har att folja. Dessa skarpta bud - "men jag sager eder" - framstalles har med den

organiserade fromheten inom datidajudendom sasom negativ och mork bakgrund. Manga
forskare menar att bilden av fariseerna ar orattvist mork.

For oss, som idag forsoker forsta texten, blir Jesu ord en kritik av oss sjalva och var

organiserade fromhet. De nutida kyrkosamfimden ar faktiskt ganska lika den datida

judendomen. Somliga ibland oss vill fornya bonelivet och de drar sig inte for att

rekommendera sadana yttre anordningar som gor bonerna synliga: man skall inte skammas for

att bedja, oppet och offentligt. Andra vill tona ner intresset for gudstjansten, de talar i stallet

om det sociala handlandet sasom den kristna forsamlingens viktigaste uppgift: kyrkan skall

oppet trada fram pa samhallslivets omrade, bade intenationellt och har hemma. Bagge

gmpperna blir, sa tycks det, tillrattavisade av Jesus i bergspredikan.

Var text idag handlar om bonen. Den skall dOljas, goras osynlig, den skall aga rum i

kammaren, bakom stangda dorrar, sager Jesus. Det later som en athutning mot dem som vill

ha mer av offentliga boner i gudstjansten. Men de sociala reformivrarna far, ocksa de, hora ett

ord om nagot som skall doljas: garningarna. !Ge dina allmosor i det fordolda! Lat inte vanstra

handen veta vad den hogra gor!", star det, alldeles fore var text (Matt 6:3-4). Allt det som den

judiska fromheten oppet visar, det ar tre ting, allmosor, ban och fasta, allt detta skall gommas

- det skall goras men goras i det osynliga, nar ingen ser det.

Tillspetsat till overmatt ar det som Jesus sager om fastan. Nar man holl kalas pa den tiden,

smorde man in huvudet och haret med olja for att visa: Har kalasar vi, har slar vi pa start. Nu

sager Jesus: Gor precis sa nar du fastar, gor sa nar du avstar, nar du offrar nagot som ar

dyrbart! Bete dig som om du holl fest! Dolj undan att du avstar nagot till andras gagn! Lat

ingen fa se att du ar god! Sa sager Jesus omedelbart efter var text (Matt 6:16-18).

I detta stora sammanhang, dar allt handlar om medveten fordoldhet, om avsiktilig

undangomning, ingar textens ord om bon i stangd kammare. Vi tanker: om det atminstone

vore en bonekammare, ett rum for enskild andakt, ett heligt rum! Men kammaren ar

forradskammaren, det enda rum i bostdshuset som hade las och kunde stangas, det stora

skafferiet, fy lit av vardagens ting. Narjag gar in dar, anar ingen attjag har for avsikt att bed] a.

En enda vet vadjag gor, Gud i himmelen, han som "ser i det fordolda".

Och nu kommer vi till den stora gatan i texten, satsen i textens mitt. Om du doljer det goda

du gor, om du gommer undan sina garningar, da far du Ion. Det star sa, rakt fram: vanlig,
enkel Ion for modan: "Da skall din fader, som ser i det fordolda, belona dig". Oversattningen
till svenska 1917 hade ett annu mera affarsmassigt ord: "...din far, som ser allt skall vedergalla
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dig...." Du skall far betalt! Var inte orolig! Den undangomda bonen i det fordolda lonar sig.

Vad menas med detta?

Den som talar ar Jesus. Han hade erfarenhet av den effekt hans ord och handlingar kunde ha

bland manniskoma, han visste mycket om framgangsrikt verkande. Och han hade ocksa

erfarenhet av brist pa effekt, erfarenhet av nederlag bland manniskorna - ingen hor pa, ingen

forstar. Om honom sager Hebreerbrevet: "Under sitt liv pajorden uppsande han med hoga rop

entragna boner till den som kunde radda honom fran doden - och han blev bonhord..." (Hebr.

5:7),. Vad ar detta for bonhorelse? Han bad ju sa i Getsemane, men effekten - vad bestod den
av? Han blev avrattad. Han blev inte raddad undan doden. Vad bestar da bonhorelsen i?

Bonhorelsen bestar i nagot som ar storre an att privat overleva. Intet ord av Jesus

askadliggor battre vad denna bonhorelse ar, ingen liknelse ar klarare pa denna punkt an vad

ordet om vetekornet ar (Joh 12:24). Vetekornet, det ar som en enda ordlos bon nar det fallar,

ner i jorden. Nar den morka mullen sluter sig omkring det utsadda vetekornet da stanges

dorren till kammaren, forradskammaren, dar det bedes vintern lang nere i marken.

Bonhorelsea ar skorden, uppstandelsen, livets seger over doden i form av skord, detta som ar

storre an att privat Overleva, bara existera vidare i den skyddade ensamhetens fortorkade

tillstand. Sa, genom skord, blev Jesus bonhord, i Pasken. Sa kan varje bedjare bli bonhord, i

en oavbruten Pask for hela manskligheten, en Pask dar vetekorn dor - faktiskt dor - och lever,

i nya vetekorn.

Det finns fler helgon an vi anar. Nagon sitter kanske nu i banken bredvid dig och ser inte

alls helgonlik ut. Han eller hon lever namligen vetekornets liv, litejordiskt och solkigt, ty sa

ar det med vetekorn - det liv som leves for en annan, kanske en annan som dess'utom aldrig

sager tack. Lever man i den sortens provningar, da breder man garna en sloja av

skamtsamheter over sitt armod. Humorn ar den olj a jag smorjer mitt huvud med, den olja som

doljer attjag fastar. Nere under denna yta av munterhet kvider hjartat, det suckar och kvider, i

"rop utan ord". Sadana rop ar bon.

Vad Anden driver fram i oss, sager Paulus i sitt sagolika kapitel om "skapelsens suckan",

Romarbrevet atta, vad Anden driver fram i oss ar just detta: rop utan ord. vi horde nyss detta

lasas, det ar dagens episteltext. Lagd under traldomens valde beder manniskan, i kamp och i

langtan efter frihet. Hon beder och kvider tillsammans med hela skapelsen, de plagade djuren

och de doende traden. Har man sett svanar och ander kampa i strandkanten med fjadrarna

indrankta i den giftiga oreiihet som yi har slappt ut i deras varld, da tvivlar man inte pa att

skapelsen verkligen suckar. Och vi har del i plagan, vi manniskor som pinar inte bara djuren

utan ocksa varandra. Och i denna bon ligger ett undertryckt men okuvligt hopp, hoppet om

upppstandelse, detta som vetekornet vantar pa under langa vintermanader.

Du som anklagar dig sjalv for att du inte har kommit fram till ett "ordnat andaktsliv" - frukta

icke! Nar du bar pa din borda, beder du redan, med rop utan ord och med dorren stangd,

alldeles sa som Jesus har sagt att det skall vara. Och nar detta sker, finns det en fader, som ser



3

i det fordolda - och som hor din bon. Det kan droja innan skorden borjar vaxa men en dag
hander det: det blommar i din Qken och andra far ocksa smaka frukten av din ensamma kamp.

Lat oss bedja:

Gud, ge oss det talamod som uthardar i vantan pa skord. Ge oss visshet om uppstanelsen sa att
vi icke fortvilar under dodens valde. Hj alp oss att aldrig sluta att ropa ut var nod, med suckan
utan ord. I Jesu namn. Amen.
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