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PERSONLIG FÖRBÖN 





Intercession 
• På en annans 

vägnar… 
• Till Gud 

Ministry 
• På Guds  

vägnar… 
• Till människan 

”FÖRBÖN” 



BOTA DE SJUKA (MATT 10:7-8) 
INTE ”BE FÖR DE SJUKA” 



JOH 5:19 
Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte 
göra något av sig själv, utan bara det han ser 
Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också 
Sonen. Fadern älskar Sonen och visar 
honom allt vad han själv gör, och ännu större 
gärningar skall han visa honom, så att ni 
kommer att häpna.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna vers förklarar mer än någon annan hur det fungerar vid personlig förbön.Beroendet och ledningen, att se vad Gud gör och gå med i det.Jesus är vår förebild eftersom Han under sin tjänst på jorden hade avstått gudomliga attribut som allvetande och allsmäktighet. Sonen ”kan inte” göra något av sig själv!Intimiteten mellan Fader och Son är nyckeln.Jesu kanal till fadern var felfri och fullkomlig. Fadern visade Sonen ”allt” vad Han själv gör. (Vi däremot ser bara delvis.)



MARK 7:33-35 
Han tog honom avsides från folket och stack 
fingrarna i hans öron och spottade och rörde 
vid hans tunga. Sedan såg han upp mot 
himlen, andades djupt och sade till honom: 
”Effata!” (det betyder: Öppna dig!). Med ens 
öppnades mannens öron och hans tunga 
löstes och han talade riktigt. (Mark 7:33-35) 
 



VAD HÄNDE? 
• ”Tog honom avsides” – kontakt och 

omgivning 
• ”Såg upp mot himlen” – lyssnade efter 

ledning 
• Valde en befallande bön (”effata!”) 
• Hade koll på resultatet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om man gör en syntes av alla de tillfällen när Jesus och apostlarna utövar personlig förbön, vad får vi då? Grunden till fempunktsmodellen.



1. KONTAKT OCH OMGIVNING 



2. INTERVJU OCH DIAGNOS 

• Lyssna på människan 
• Ingen komplett historia 
• Några enkla frågor 
• Lyssna på Gud 
• Enskilt största förändringen… 
 



3. FÖRBÖN, VAL AV BÖNEFORM 



OLIKA SLAGS BÖNER 
• Default: handpåläggning och att inbjuda Anden 
• Önskemålsbön, ”intercession” 
• Tyst (viskande) tungotal 
• Befallning (viss försiktighet, men vanligen) 
• Proklamation och/eller uppmaning 

(extrem försiktighet) 



FRÄLSNINGSBÖN 
• Tala om det med en viss försiktighet 
• Förlåtelsebön + avlösning/tack 
• Etablera barnaskap (Abba) 
• Etablera lärjungaskap (Jesus är Herre) 
• Bed om Andens uppfyllelse 
• Tag kontaktuppgifter/håll kontakten – dop! 



4. INTERAKTION OCH MER BÖN 
• Fråga hur det känns, pröva 
• Skala 1-10 
• Varning för ”artighet” 



5. AVSLUTNING OCH OMSORG 



MINA VIKTIGASTE LÄRDOMAR 
1. Lyssna uppåt först 
2. Be med auktoritet 
3. Be med öppna ögon 
4. Fråga hur det känns 
5. Be igen 
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PERSONLIG FÖRBÖN 
DEL 2 - BIBELN 



BIBLISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
• Jesus som föredöme (kenosis) 
• Auktoritet 
• Kraft 
• Kärlek 

• Respekt 



NÅGRA BIBLISKA EXEMPEL 



DEN KANANEISKA KVINNAN 
• Matt 15:21-28 
• Kvinnan var enträgen 
• Jesus var tyst – känns situationen igen? 
• Lärjungarna säger att det inte är någon idé – 

känns det igen? 
• Jesus tycks till och med okänslig! Känns det 

igen…? 

http://www.bibeln.se/las/2k/matt%23q=Matt+15%3A21-28


VAD SYSSLADE JESUS MED? 
• Jesus har en ”stående dagorder” – att gå 

till det judiska folket. (Jfr Matt 28:20ff) 
• Kvinnan demonstrerar en stark tro 

• Jfr Apg 14:8-10 ”Då han såg att mannen 
hade tro…” 

• Joh 5:19. ”… Vad Fadern gör, det gör 
också Sonen.” 

http://www.bibeln.se/las/2k/apg%23q=Apg+14%3A8-10
http://www.bibeln.se/las/2k/joh%23q=Joh+5%3A19


ROLLER 
1. Den plågade (dottern) 
2. Ombudet (kvinnan) 
3. Förmedlaren (Jesus) 
4. Helandets källa (Fadern) 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I rollen som ombud ställer vi oss extra tydligt frågan om vad Fadern gör här och nu, genom Anden.Somliga söker förbön för sådant som inte kan åtgärdas med handpåläggning. Då får vi inta rollen av klassisk förebedjare.Många ungdomar söker förbön för sin tillväxts skull. Den ersätter inte Bibelordet!



PETRUS UPPVÄCKER TABITA 
• Apg 9:36-42 
• Petrus imiterade Jesus (Mark 5:35-43). 

• Han körde iväg de sörjande. 
• Han talade till den döde. ”Stig upp!” 
• Den döde satte sig upp. 

http://www.bibeln.se/las/2k/apg%23q=Apg+9%3A36-42
http://www.bibeln.se/las/2k/mark%23q=Mark+5%3A35-43


SKILLNADER 
• Jesus rörde vid flickans hand, inget sådant 

nämns om Petrus. 
• Petrus bad först 

• ”Ombudsrollen” 
• Bön om vägledning. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
På Andens maning gjorde Petrus precis som han sett Jesus göra!



ELIA, ELISHA OCH PAULUS 
• Apg 20:7-12 – Paulus uppväcker Eutychos. 
• 1 Kung 17:17-24 – Elia uppväcker änkans 

son. 
• 2 Kung 4:32-37 – Elisa uppväcker en 

gosse. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jämför Paulus, skriftlärd, som i stället härmade Elia och Elisa med ”kroppspåläggning”:”Ettan och hundratvåan”Att skaffa sig ett ”register” som Anden kan hänvisa till.

http://www.bibeln.se/las/2k/apg%23q=Apg+20%3A7-12
http://www.bibeln.se/las/2k/1_kung%23q=1+Kung+17%3A17-24
http://www.bibeln.se/las/2k/2_kung%23q=2+Kung+4%3A32-37


BIBELNS VARIATION 
• Handpåläggning, spott, Petrus skugga, 

klädesplagg 
• Att smörja med olja och ”be böner” (Jak 

5:13f) 
• Befallning, uppmaningar, proklamation 
• Chris Valotton: ”Sjukdomens infrastruktur” 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jesus och lärjungarna talar ”strängt” till sjukdomar. De behandlas på samma sätt som orena andar.Proklamation att någon är frisk. (Stor fara för att det går fel. Aldrig för att någon ska ”ta ut sitt helande i tro” på tvären mot vad sinnena säger.)

http://www.bibeln.se/las/2k/jak%23q=Jak+5%3A13f
http://www.bibeln.se/las/2k/jak%23q=Jak+5%3A13f


LÄRJUNGARNAS MISSLYCKANDE 
• Matt 17:14-21 
• En epileptisk pojke – i detta fall en sjukdomsande, 

men inte alltid. 
• Jesu mänsklighet tydlig. Kontrasten mot 

förklaringsberget en trolig förklaring. ”Detta släkte 
som inte vill tro.” 

• Detta hindrade inte honom hjälpa pojken. 

http://www.bibeln.se/las/2k/matt%23q=Matt+17%3A14-20


PARALLELLTEXTEN I MARKUS 
• Diskussion med fadern om tro. ”Allt är 

möjligt för den som tror.” 
• Det var inte pojkens pappas tro som fick 

Jesus att handla, utan att ”folket 
strömmade till”. (Messiashemligheten 
skulle bevaras.) 



”VARFÖR KUNDE INTE VI?” 
• Därför att er tro är svag – nej! 
• Därför att er tro är svag. Mänsklig tro 

kontra Guds egen tro. 
• Annars blir liknelsen med senapskornet 

orimlig. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trons gåva – dynamisk tro



KAMPMOTIVET 
• ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.” 

(Mark 9:29) 
• Fasta? Kyrkans erfarenhet, inte Jesu ord. 
• Också Jesus kämpade. Mark 5:1ff 

• Notera vers 8! 

http://www.bibeln.se/las/2k/mark%23q=Mark+5


GUDS VILJA ÄR INTE MYSTERIET 
• Jesus botade alla! 

• Också de som inte hade någon ”tro” 
• Jesus botade alla de 10 spetälska 

• Också de 9 otacksamma 
• Men Guds vilja sker inte alltid 
• Vi har inte Anden ”utan mått” 



VAR FINNS TRON? 
• Den dynamiska tron som visar vad Fadern 

gör i situationen 
• Hos den sjuke 
• Hos ett ombud 
• I ”atmosfären” 
• Hos Gud själv – Jesus är vår förebedjare! 



Rätt tänkt 
• Stadighet 
• Uthållighet 
• Kampen avgör, 

vissheten ett 
bönesvar 
 

Fel tänkt 
• Visshet 
• ”One asking” 
• Kampen är tvivel, 

vissheten ger 
bönesvar 

TRONS NATUR 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att vara enträgen, ha ”chutzpah” (fräckhet), att ”ha mage”



TRONS FASER 

Presentatör
Presentationsanteckningar
A = AssuranceM = ManifestationExempel:Smith Wiggleswort som retade sig på mannen som satte sig längst fram.George Müller på väg in i New Yorks hamn.



NÅGRA LÄXOR 
• Att förbereda sig i bön 

• Lyhördhet 
• Guds kraft 
• Intercession 

• Ansvaret vilar på förebedjaren, inte på den 
som får förbön 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ansvaret vilar på förebedjaren, inte på den som får förbön.Det var denna punkt som blev totalt förfelad mer än någon annan under helandeväckelsen.Tron kan finnas hos den som är sjuk, hos dennes ”ombud”, hos den som förmedlar helandet, i ”atmosfären” – eller hos Gud själv. Vi har redan en förebedjare: Jesus själv!




	Personlig förbön
	Bildnummer 2
	”Förbön”
	Bota de sjuka (matt 10:7-8)�Inte ”be för de sjuka”
	Joh 5:19
	Mark 7:33-35
	Vad hände?
	1. Kontakt och omgivning
	2. Intervju och diagnos
	3. Förbön, val av böneform
	Olika slags böner
	Frälsningsbön
	4. Interaktion och mer bön
	5. Avslutning och omsorg
	Mina viktigaste lärdomar
	Bildnummer 16
	Personlig förbön�del 2 - Bibeln
	Bibliska förutsättningar
	Några bibliska exempel
	Den kananeiska kvinnan
	Vad sysslade Jesus med?
	Roller
	Petrus uppväcker Tabita
	Skillnader
	Elia, Elisha och Paulus
	Bibelns variation
	Lärjungarnas misslyckande
	parallelltexten i Markus
	”Varför kunde inte vi?”
	Kampmotivet
	Guds vilja är inte mysteriet
	Var finns tron?
	Trons natur
	Trons faser
	Några läxor
	Bildnummer 36

