
 

Varför? 
”Be också för mig” skriver Paulus i sitt brev till församlingen i Efesos. 
Strax efter att han uppmanat de kristna att aldrig tröttna i sin bön för 
alla de heliga, så lägger han till denna personliga önskan ”be också för 
mig”. Det är stort att vi, i våra gudstjänster, får be tillsammans för värl-
den och kyrkan, för Ytterby och vår församling. Men, vi vill också ge 
en särskild möjlighet för var och en att komma och säga ”be också för 
mig”. Därför inbjuder vi till personlig förbön i gudstjänsten.  
 

När? 
Under nattvarden, varannan söndag.   

Du kan ta emot nattvarden först och gå till förbön sedan  
– eller tvärtom. 

 

Var? 
I sakristian, dörren till vänster i kyrkan.  

Om dörren är öppen går du in, annars väntar du.   
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Hur? 
Det är två förebedjare som tar emot dig i sakristian. Det är vanliga 
kristna som ställt sig till förfogade för den här tjänsten. Vi får på olika 
sätt betjäna varandra i församlingen. Namnen på de två som är före-
bedjare står uppskrivna i vapenhuset och meddelas också av 
prästen. De börjar kanske med att fråga om ditt förnamn och om du 
kort vill berätta vad du vill ha förbön för, men du behöver inte säga 
något, inte ens vad du heter. Du kan få förbön ändå. De kan också 
fråga om du har något emot att de lägger handen på dina axlar 
under bönen. Efter en stunds tystnad ber de med de ord och på det 
sätt som de leds att göra det. Självklart berättar de inte för någon 
annan om vad ni har samtalat och bett om. 

 
Om vad? 
Du behöver, som sagt, inte nämna något 
särskilt behov för att få förbön, men om 
du vill kan du sätta ord på vad det är du 
går och bär på. Det kan gälla dig själv eller 
någon din närhet. Det kan handla om att 
få lägga en svår situation i Guds hand eller 
att få vägledning inför ett val eller beslut i livet. Vi kan be om glädje 
och kraft, om Andens gåvor, om hjälp och beskydd, om ett inre 
helande, med upprättelse och förnyelse, eller om ett kroppsligt 
helande – Gud bryr sig om hela människan.  

Själavårdssamtal hänvisas 
till våra diakoner och 
präster. Vill du gå till bikt, 
eller önskar bli smord 
med olja enligt Jakobs 
brev, kontakta prästerna. 



   

Vår bön och Guds svar 
När vi ber vänder vi oss med förtroende till Gud som vill oss väl – 
vårt eviga väl. Hans mål för oss är alltid, ytterst och djupast sett, den 
fullkomliga upprättelsen, det fullständiga helandet och den 
ogrumlade glädjen i det eviga livets gemenskap med honom. Så 
länge vi lever på den här jorden kommer vi aldrig att fullt ut förstå 
hans handlande med oss, eftersom han agerar utifrån perspektiv 
som vi inte kan fatta. Det gäller också hans sätt att svara på våra 
böner. Ofta sker det i en annan tid och på ett annat sätt än vi tänkt 
oss, därför att han ser vad som är bäst för oss ur evighetens per-
spektiv. Det är vår sak att be, och låta Gud få veta alla våra 
önskningar, som Paulus skriver i Filipperbrevet. Vi får be med 
Sonens egen bön till Fadern som klangbotten: ”Ske din vilja, inte 
min.” Sen är det Guds sak att svara på bönen. Det kan vara en övning 
i tålamod och tillit för oss att låta det vara så. 
 



När Gud svarar på våra böner kan han göra det på ett sätt som vi 
uppfattar som övernaturligt, eller på ett sätt som vi uppfattar som 
naturligt. Alla goda gåvor kommer från Gud, oavsett hur de kommer 
till oss. Allt helande, till exempel, kommer från honom, oavsett om 
det sker genom mediciner och sjukvårdspersonal eller på något annat 
sätt. Det är hans välsignelse och omsorg som ligger bakom.  

 
När Jesus gick här på jorden på ett synligt sätt, så var det en viktig sak 
för honom att svara på människors böner för sig själva och andra. 
Minst lika ofta som han undervisade om Guds rike, så hjälpte han 
människor på det sättet, och visade i praktiken hur Guds rike bryter 
in i vår värld genom honom. Han har sagt att han fortfarande går mitt 
ibland oss, på ett osynligt sätt, och han är densamme igår och idag 
och i all evighet. Därför vänder vi oss frimodigt till honom med våra 
böner idag, såsom han har uppmanat oss att göra: 
 

”Be, så skall ni få.  
Sök, så skall ni finna.  

Bulta, så skall dörren öppnas.” 
_________________________________ 

 
Det finns också möjlighet att kontakta förebedjarna i Ytterby kyrka vid andra tider 
än just när vi har personlig förbön under gudstjänsten. Här finns namn och 
kontaktuppgift om du vill höra av dig och få hjälp att be för något eller någon. 
 
Tord Nordblom  0706 57 24 69  
Gunnar Brycke  0705 38 38 00 
Christina Enander 0725 61 11 83 
Per Garelius   0706 09 69 36 
Elisabeth Nygård  harelisan@hotmail.com 
Michael Samuelsson  michaelsamuelsson@yahoo.se 
Cecilia Dalby   0738 34 29 68 
Martha Wihlborg marthawihlborg@hotmail.com 

 


