GUDS PLAN FÖR HELANDE
Vi ber i Herrens bön ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen”. Många
människor har inte tagit emot Guds helande i sina kroppar för de inte är lydiga
Honom. (Se 5 Mos 7:11‐ 15, 5 Mos 28:1‐14). Guds folk skulle kunna ha allting –
ekonomiskt överflöd, berömmelse, välsignad livsfrukt och markens frukt och
ingen sjukdom skulle finnas bland dem (5 Mos 7:15). Om de var olydiga mot
Guds lag skulle det leda till förbannelser och straff vilka inkluderar fattigdom,
sjukdom, död etc, Det enda problemet i gamla förbundet var att ingen
fullständigt kunde hålla Guds lag, så Gud gav ett nytt förbund(löfte) som är
centrerat runt Jesus.
Hebr 8:5 ” Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är
medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.”
Gud etablerade ett nytt förbunds löften för mänskligheten, detta förbund hade
bättre löften fullbordade i Jesus Kristus.
Gal 3:11‐14 ” Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart,
eftersom den rättfärdige skall leva i tro, Men lagen säger inte av tro utan den som
håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens
förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad
är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse
Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och frö att vi genom
tron skulle få den utlovade Anden.”
Jesus tog på korset lagens förbannelse (fattigdom, separation från Gud,
fruktlöshet, död, sjukdom) och gav oss istället genom tro Guds välsignelser
(ekonomisk framgång, gemenskap med Gud, fruktsamhet, liv och hälsa). Vi fick
välsignelserna som ett arv genom tro på Jesus Kristus.
Gud har gett oss en fri vilja att avgöra vad vi vill ha!
I det gamla förbundet sa Gud:” Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att
jag förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du
och dina efterkommande må leva.” (5 Mos 30:19). Att välja välsignelserna och
livet innebar att vara lydig Guds lag. Guds önskan är att vi har alla hans
välsignelser.
I det nya förbundet är varje välsignelse redan given till oss genom Jesu död och
uppståndelse och dessa tas emot genom tro på Jesus Kristus. Gud vill att vi skall
ha evigt liv, hälsa och varje välsignelse (ett överflödande liv) som han genom gett
oss i Jesus, Vi väljer att ta emot Jeus i tro eller förkasta honom och fördöma oss
själva och bli avskurna från Guds välsignelser, (Se Joh 3:15‐21). Hälsa är en del
av vår välsignelse i Jesus.
Jes 53:4‐5 ” Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var
genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi
helade.”
Om vi söker upp några av begreppen i en hebreisk konkordans, kommer vi att se
några intressanta saker som Jesus fullbordade på korset. Dessa verser används
ofta för att bekräfta att Jesus tog våra synder på korset. Det är sant! Men Jesus
gjorde mer än så.
I vers 4 står det sjukdom och smärta, och i vers 5 står att vi är helade genom Jesu
sår.
GUDS PLAN FÖR HELANDE
Vi ber i Herrens bön: ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen”. Många
människor har inte tagit emot Guds helande för sina kroppar för de vet inte med
säkerhet att det är Guds vilja att hela dem. De anser att helande är för andra: men
många tror inte att Gud vill hela dem.
När Jesus Kristus bad bönen: ”Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen”,
sade han, ”Fader, verka på jorden som du verkar i himlen”. I himlen, enligt
Uppenbarelseboken 21:4, finns inga tårar, ingen död, sorg, gråt eller smärta. Där
finns ingen sjukdom.
Det är viktigt att etablera vad som är Guds vilja och plan för helande innan vi är
beredda att ta emot helande för våra egna kroppar. Vi måste med säkerhet veta
vad som är Guds vilja för oss. Låt oss gå till Guds Ord som är hans vilja. Låt oss
sätta åt sidan våra egna och andras erfarenheter gällande helande eller brist på
helande. Låt oss se vad Gud har att säga!
I 1 Mos 1‐3 kan vi se att människan skapades till Guds avbild. Sjukdom var
främmande för människan. Sjukdom är en del av en nedbrytande process på väg
mot döden, men detta hade ingen del i Guds ursprungliga skapelse. ” Syndens
lön är död (fysisk och andlig).” När människan föll i synd, blev hon Satans fånge.
Enligt Jesus, ” Tjuven (Satan) har kommit för att stjäla, slakta och döda” (Joh
10:10).
Människan blev mottaglig för sjukdom som ett resultat av att Satan blev herre i
människors liv.
SJUKDOM KOMMER FRÅN SATAN, INTE FRÅN GUD
Apg 10:38 ” Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han
som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty
Gud var med honom.”
Luk 13:11‐17 ” Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år.
Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han
henne till sig och sade till henne: Kvinna, du är fri från din sjukdom, och så lade
han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud.” V. 16‐17 ”
Men denna kvinna en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år,

borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten? Allt folket jublade över alla
underbara gärningar han utförde.”
Guds kraft flödade genom Jesus för att fullborda Faderns vilja i den värld där
djävulen regerade. Guds kraft och vilja är att göra människor fria från Satans
fångenskap. Som Jesus visar är sjukdom från djävulen (Satan hade hållit kvinnan
bunden i arton år). Om man är sjuk innebär det inte att man är besatt (fylld och
kontrollerad av en demon). Sjukdom kan vara resultatet av att vara fylld av en
demon. Men i de flesta fall, innebär sjukdom att djävulen attackerar våra kroppar
och sinnen.
Varför kom Jesus?
Luk 4:18‐19 ” Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig att predika
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de
fångna och syn för de blinda, och för att ge de betryckta frihet och predika ett
nådens år från Herren.
Jesus kom för att göra oss fria från all Satans fångenskap, betryck och makt.
Satan är besegrad. Jesus har bundit djävulen och gett oss auktoritet i namnet
Jesus att binda Satan (se Matt 12:28‐30, Matt 18:18 handlar om att förlåta eller
inte förlåta synder – lösa eller inte lösa från Satans makt)‐
Joh 10:10 Jesus säger: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda, jag
har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd.”
I gamla förbundet lovade Gud välsignelser, smärta och sorg. Jesus helade oss helt
och hållet till ande, själ och kropp. Vi som tror på Jesus Kristus kan i tro leva i
enlighet med Jesu bön så på jorden såsom i himlen. I världen runtomkring oss
pågår alla dessa saker, men vi behöver inte ha dem för i Kristus är vi i denna
världen, men inte av denna värld (se Joh 17:14‐17). Jesu kraft bor i oss och Jesus
bad att vi skulle bli bevarade från det onda.
Matt 8:16‐17 ” När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han
drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle
uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter och
våra sjukdomar bar han.”
1 Petr 2:24 ” Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärfigheten. Och genom hans sår har
ni blivit botade.” (helad –gjord hel, frisk)
Matt 9:5‐7 ”Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stå
upp och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden
att förlåta synder. Sedan sade han till den lame: Stig upp, ta din bädd och gå hem.
Då steg mannen upp och gick hem.”
Jesus visar att syndernas förlåtelse och kroppens samt sinnets helande hör ihop
och han har makt att förlåta och hela.

För de som tror att Guds Ord är sant ser att Gud gett en helandetjänst till sin
församling. Vi kan i Jesu namn proklamera evangeliet som inkluderar frihet till
ande, själ och kropp. Detta är vad Gud säger. Vi kan tro och ta emot eller tvivla
och stå emot. Även om vi inte tror på det innebär det inte att Gud är en lögnare
eller att Gud inte skulle hela. Idag helar Gud människor över hela jorden i
enlighet med sitt ord.
I Nasaret gjorde Jesus inte många under på grund av otro (Matt 14:58). Vi skall
inte ha otro i våra kyrkor eller våra hjärtan. Församlingarna bör undervisa Guds
folk att tro på vad Gud säger och att tro på det som tillhör oss i Kristus.
Mark 16:15‐18 ” Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika
evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men
den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt
namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta
ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem.
De skall lägga händern på de sjuka och de skall då bli friska.”
Jak 5:14‐16 ” Är någon bland er sjuk skall han kalla på församlingens äldste och
de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön
skall bota den sjuke och Herren skall resa upp honom. Om han begått synder
skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för
varandra så ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig
människas bön.”
Vi är rättfärdiggjorda i Kristus. Vår längtan är att lyda Gud. Detta bibelställe
handlar om troende. Gud vill resa oss upp, hela och förlåta allt när vi ber för dem
som vill bli botade och förlåtna på basen av hans ord, om vi bara tror.
Mark 11:22‐24 ” Jesus svarade dem: Tro på Gud. Amen säger jag er: om någon
säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan
tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni
ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.”
Joh 14:12‐14 ” Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de
gärningar jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och
vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra för att Fadern skall bli förhärligd i
Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.”
Det finns de som har helandets nådegåvor. Dessa skriftställen gäller alla troende.
Vi ber, lägger våra händer på de sjuka och Gud helar. Vi kanske inte ser resultatet
genast men personen får ta emot helande. (I anden sker helande genast du talar
Ordet. Manifestationen i det fysiska kan ta tid).
Det är Guds vilja att hela. Jesus botade alla som fördes till honom. Jesu tjänst var i
fullständig lydnad inför Fadern. Joh 6:38 ” Ty jag har inte komit ner från himlen
för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig.”

Joh 14:9‐10 ” Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt
känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt
oss se Fadern. Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern är i mig? De ord jag
talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är
hans verk.”
Jesus sa att Fadern helade genom Jesus. Det måste vara Guds vilja att bota var
och en som söker honom. (Se Apg 10:38, Matt 4:23‐24, Matt 8:16‐17, Matt 9:35,
Matt 10:1, 12:15, 14:14, 14:34‐36, Luk 4:40, Apg 5:16) Förutom i Nasaret (eller
någon annna plats) p.g.a deras otro. (Matt 14:58).
Antingen kan vi tro att Gud kan och har redan botat oss (1 Petr 2:24) eller så
tror vi inte. Sjukdom behöver inte mera finnas i våra kroppar eftersom vi är Guds
barn genom tro på Jesus Kristus. Det är underligt att man kan tro att Gud förlåter
synder men inte att han botar. Hur kan vi veta att det är Guds vilja att vi är
frälsta? På basen av Guds Ord! Hur kan vi veta att det är Guds vilja att vi är
helade? På basen av Guds Ord! Om Gud inte vill att vi skall vara frälsta eller friska
varför då be om frälsning eller helande. Vi borde då inte slösa vår tid.
Gud har inte anseende till personen (se Apg 10:34‐38, Rom 2:11, Ef 6:9, Kol 3:25)
Gud vill inte att några blir frälsta och några inte. Gud vill inte att några blir helade
och några inte. Gud vill att alla blir friska. Frälsning och helande hör ihop enligt
Guds Ord.
Du kanske funderar varför inte alla blir helade. Det är p.g.a samma orsak som att
inte alla blir frälsta. Några väljer att vara sjuka, några vill inte bli helade. Några
tror inte att Gud helar dem, några är okunniga om Guds löften och ord angående
Guds vilja och det arv de har i Kristus.
Felaktig uppfattning angående sjukdom:
1. Det är resultatet av synd – ofta är det så. Oro, fruktan, skuld etc ger
sjukdomar. Men så är inte alltid fallet. Enligt Guds löften (Jak 5:14‐15)
även om synd är orsaken till sjukdom, om personen bekänner sin synd
blir han förlåten och botade när vi ber.
2. Sjukdom ger Gud äran – det är inte sant. I evangelierna och i
Apostlagärningarna får Gud alltid äran när en person blir helad eller
befriad, något som kommer från Satan ger inte ära till Gud. Äran går till
Gud när en person är löst från Satans fångenskap.
3. Sjukdom är inte ett resultat av att Gud rensar i oss eller disciplinerar oss.
Jesus gjorde oss fria från varje förbannelse elller straff i lagen – sjukdom
inkluderat. Gud undervisar oss inte genom att låta oss bli påkörda av en
bil. Gud ger inte cancer eller hjärtbesvär för att lära oss en läxa, även om
man lär sig en läxa när man söker Gud i den situationen.
Gud disciplinerar oss genom sitt Ord. ”Ni är redan nu rena i kraft av det
ord som jag talat till er ” (Joh 15:3).
Vi bryter inte ett barns arm för att disciplinera det. Vi instruerar barnen,
Gud instruerar oss genom sitt Ord. ”För den Gud älskar tuktar han”
(Hebr). Att tukta innebär att träna ett barn, utbilda, disciplinera,

instruera, undervisa. När vi lyder Guds Ord är vi beskyddade av Gud och
den onde kan inte röra oss (1 Joh 5:18). Ingen sjukdom kan finnas i oss
mera.
Men om vi är olydiga Gud, och rör oss utanför Guds beskydd, då kan Satan
skada oss. Gud tillät sjukdom komma till de olydiga – de som lydde var
inte sjuka. Jesus Kristus gjorde oss fria från förbannelsen eller straffet av
olydnad – sjukdom, fattigdom och den andra döden. Vi är disciplinerade
av hans Ord. Vi kan stå emot sjukdom som försöker komma från Satan,
sjukdom som är ett resultat av vår synd, att vi missköter vår kropp genom
att jobba för mycket eller leva ohälsosamt, felaktiga attityder. Vi kan bli
helade genom att bekänna vår synd och ta emot Guds förlåtelse, helande,
och kraft att sluta öppna oss för sjukdom genom att ge efter för frestelser.
4. Sjukdom är ett resultat av brist på tro. Inte nödvändigtvis. Det är sant att
många människor inte tror att man kan stå emot sjukdom eller tror på
helande från Gud. Men ofta är människor sjuka då de saknar kunskap om
Guds vilja och att Guds kraft är tillgänglig att hela dem. De behöver
studera och meditera på Guds löften om att helande redan finns
tillgängligt i Jesus Kristus.
Hur var det med Job? Job fick alla olyckor från Satan. Men tillät då inte
Gud det? Ja. Gud kunde inte göra något annat. Job hade valt att leva i
fruktan istället för i tro. ”Ty det som förskräckte mig drabbar mig vad jag
fasade för kommer över mig” (Job 3:25). Genom sin fruktan hade Job
öppnat sig för Satans attack och fångenskap i nio månader, inte hela livet.
Ändå kan vi se i kapitel 42 när Job vände om och bad en välsignelse över
sina vänner, ” Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när han bad för sina
vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft.” (Job
42:10). Gud helade Job och gav honom honom dubbelt välstånd och
gjorde honom fri från Satans våld. ”Därefter levde Job etthundrafyrtio år
och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Job, gammal och
mätt på att leva” (Job 42:16‐17).
Hur är det med Paulus törntagg i köttet? (2 Kor 12:7‐9) Guds Ord visar
tydligt att törntaggen är en Satans ängel eller demon, inte sjukdom (v.7).
Några anser att det är en fysisk sjukdom eller handikap (se Gal 4:13‐14,
notera att Paulus första stopp efter Lystra var Galatien). Enligt min åsikt
verkar det som om törntaggen (Satans demon) eggade till förföljelse.
Paulus blev stenad i Lystra (Apg 14:19‐22). Resultatet av förföljelsen var
lidande. Så törntaggen var en demon inte en sjukdom. Vi vet att Jesus
visade Paulus att han skulle få lida mycket för Kristi skull (Apg 9:16).
Överallt dit han åkte förföljdes han. I Josua 23:13 säger Gud till Josua att
ifall Israel inte fortsatte och älskade Gud skulle Kanaans folk bli en
törntagg i Israels öga och sida (Samma hittas i 4 Mos 33:55 och Hesekiel
28:24).
I Paulus lista över saker han utstod för Jesu skull inkluderar han inte
sjukdom, utan allt har att göra med förföljelse för Kristi skull. (se 2 Kor
6:4‐10, 2 Kor 11:23‐27). Gud tog inte bort Satans budbärare, hans

törntagg från Paulus för Satans dagar är inte räknade innan Jesus kommer
tillbaka, Paulus bad Gud att ta bort Satan. Gud kunde inte svara på den
bönen före rätt tid var inne. Men Gud gav Paulus och ger oss nåd (kraft)
som är nog för seger gentemot djävulen. ”Stå emot djävulen och han skall
fly ifrån er” (Jak 4:7)
Vi kan inte använda Paulus törntagg som en ursäkt för att stå ut med
sjukdom för det är frågan om Paulus törntagg var sjukdom. Låt oss inte
använda Paulus törntagg som en ursäkt för otro gällande Guds vilja och
längtan att vi blir helande och har hälsa. Jesus, vårt föredöme, var aldrig
sjuk.
Vad helar? Guds Ord helar. Vår tro på Guds ord är det sätt genom vilket vi
tar emot helande. Ps 107:20 ” Han (Gud) sände sitt Ord och botade dem
och räddade den från undergång”.
Ords 4:20‐ 22 ”Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt
dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup‐ För de är liv
för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.”
HUR BE FÖR ATT TA EMOT HELANDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Längta efter helande
Hitta Guds Ord för dig
Tro det
Be på basen av Guds Ord
Tacka Gud att du tagit emot ditt helande (Mark 11:24)
Bekänn vad Ordet säger, inte vad du ser eller känner. ”Tron är en
övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”
(Hebr 11:1). Din tro på Guds Ord är en övertygelse och visshet om ditt
helande tills du ser det och känner det i din kropp. Enligt Guds Ord
kommer du att se ditt helande, prisa och ge äran till Gud. Du kan
fortsätta att tacka och prisa Gud att du genom Hans (Jesu) sår är helad.
7. Agera på ditt helande. Gör det du normalt sett skulle göra.
Guds Ord för helande
Helande .. i frälsningen
” Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan
vi höll honom för för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var
genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade”
Jesaja 53:4‐5
” Och han botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas vad som var sagt
genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar
bar han”

Matt 8:16‐17
”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle
dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår
har ni blivit botade”
1 Petr 2:24
”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse
i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd
på trä”.
Gal 3:13
Enligt 5 Mos 28:15‐22, 27‐29, 35‐61 är all sjukdom i lagens förbannelse.
Men prisad vare Herren, enligt Gal 3:13 har Kristus friköpt oss från lagens
förbannelse.
Helande … är Faderns vilja
” Ty jag är Herren din läkare” 2 Mos 15:26
” Ni skall tjäna Herren er Gud, och han skall välsigna din mat och din
dryck och ta bort sjukdom från dig. I ditt land skall det då inte finnas
någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal skall jag
göra fullt.” 2 Mos 23:25‐26
” Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft skall
hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom..” 2 Krön 16:9
”Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. Jag skall
mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.” Ps 91:10, 16
”Lova Herren, min själ, och glöm inte hans välgärningar, han som förlåter
dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.” Ps 103:2‐3
”Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.” Ps
107:20
” Så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det
inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det
vartill jag har sänt ut det.” Jes 55:11
” Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer
skall då inte er Fader i himlen ge gott åt dem som ber honom.” Matt 7:11
”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer
ner från ljusens Fader.” Jak 1:17

”Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, om du
vill, kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och
sade: Jag vill. Bli ren!” Matt 8:2‐3
Jesus sade om sig själv: ” Jag har inte kommit ner från himlen för att göra
min vilja utan hans vilja som har sänt mig.” (Joh 6:38)
Allt Jesus gjorde under sin vandring på jorden var Faderns vilja. Han var
Guds vilja i gärning. Om du vill veta Faderns vilja se på Jesus.
Helande … Jesu gärningar
” Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som
gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld..”
Apg 10:38
Ett faktum som behöver bli befäst i ditt hjärta: Kristus är den som botar,
Satan den som förstör.
”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda, jag har kommit för att
de skall ha liv, ja liv i överflöd.” Joh 10:10
”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras
synagogor och predikade… och botade alla slags sjukdomar och krämpor.”
Matt 9:35
”Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, krymplingar,
stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter och han botade
dem‐ Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska,
lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.” Matt 15:30‐31
”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet” Hebr 13:8
Helande… församlingens tjänst
”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar jag
gör, och större än dessa skall han göra ty jag går till Fadern.” Joh 14:12
”Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela
skapelsen. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva
ut onda andar. De skall lägga händerna på sjuka och de skall bli friska.”
Mark 16:15, 17‐18
” Är någon bland er sjuk skall han kalla på församlingens äldste och de skall
be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall
bota den sjuke och Herren skall resa upp honom. Om han begått synder
skall han få förlåtelse för dem.” Jak 5:14‐15
”Älskade broder jag hoppas det går väl för dig i allt, och att du är frisk
liksom det står väl till med din själ.” 3 Joh 2

Helande – Gud som verkar på insidan
”Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större
än den som är i världen.” 1 Joh 4:4
…tro för helande
”Amen säger jag till er: om någon säger till detta berg; Lyft dig upp och kasta
dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske,
då skall det ske.” Mark 11:23
… trons bön
” Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så
skall det vara ert.” Mark 11:24
Där skall inte mera finnas tårar, död, sorg, gråt eller smärta. Där finns ingen
sjukdom.

