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HEBY KOMMUN | 18 dec 2020
Mystisk låda i Tärnsjö tar emot meddelanden till Gud
Utanför Betelkyrkan i Tärnsjö finns en brevlåda där vem som helst kan lämna önskemål om vad församlingen ska be
för. En gång i veckan töms brevlådan och församlingen ber enligt önskemålen på lapparna.

Bönebrevlådan sattes upp tidigare i våras så om
coronapandemin får fler att önska bön kan Göran
Hillbom, ordförande i Betel Tärnsjö inte svara på. För
några år sedan hade Betelkyrkan en brevlåda inne på
ICA i Tärnsjö men den togs bort på grund av platsbrist.
Kan man lämna önskemål om bön för vem eller vad som
helst?
– Man kan önska bön för precis vad som helst eller om
vem som helst. Skulle det vara konstiga grejer är det
ändå Guds vilja.
Men precis vad som helst?
– Någon gräns finns det kanske. Vi kan ju inte gärna be
för att någon ska bli skjuten.
Har det hänt att någon lagt en lapp med det önskemålet i
brevlådan?
– Nä, nä. Många lappar handlar om problem i relationer,
problem på jobbet, ekonomiska problem, sjukdomar och
ohälsa. Många som lägger lappar i lådan mår dåligt. Det
händer också att folk vill att vi ska be för specifika
personer i sin omgivning. Då läser vi inte upp namnen
på dem högt under gudstjänsterna men bönen fungerar
lika bra ändå. Gud vet vem det gäller och vad som stod
på lappen.
Upplever de som lagt lappar i brevlådan att bönen
fungerar?
– Det är inte alltid man får bönesvar. Men då går det bra
att skriva en ny lapp. Ett bönesvar kan ibland komma
omedelbart och ibland tar det flera år. Min dotter var
bekymrad för en tand som hon skulle bli tvungen att dra
ut om den inte lossnade av sig själv. Tanden lossnade
med ett plupp medan vi bad tillsammans.
Jag har många gånger bett för Hebys
kommunpolitiker
Brukar du själv be om specifika saker?
– Åh, ja! Jag har bett om vissa specifika saker när det
gäller skolan i Heby kommun och det är så fascinerande

hur pusselbitarna nu börjar falla på plats. God moves
in mysterious ways!
Har du bett för Hebys kommunpolitiker någon gång?
– Många gånger! För tjänstemännen också. Och för
hela Heby kommun.
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