MODUL 2

LEKSJON 8

HINDRINGER FOR
HELBREDELSE
Av Andrew Wommack

I den forrige undervisningen snakket jeg om det faktum at det er Guds vilje å
helbrede, og at helbredelse er en del av forsoningen. Mye mer kunne vært sagt om dette, for
selv om du har akseptert det og har sett det i Skriften, reiser det fortsatt en rekke spørsmål
som for eksempel: «Hvis det er Guds vilje å helbrede oss, hvorfor er ikke alle helbredet?»
Det er mange grunner til det, og jeg berører bare overflaten på de tingene jeg vet. Det er mye
informasjon jeg ganske enkelt ikke kan få med her, men siden det er Guds vilje å helbrede,
ønsker jeg å formidle noe om hvorfor folk ikke blir helbredet. En av årsakene er uvitenhet.
Du kan ikke fungere i noe som du ikke kjenner til eller forstår, og i mitt eget liv har dette
virkelig vært en sannhet.
Jeg var opplært til å tro at Guds vilje automatisk kom til å skje, og at jeg ikke hadde
noen autoritet, makt eller noe å si om saken. Så gjennom min uvitenhet skjedde det en rekke
ting. Faren min døde da jeg var tolv år gammel og to eller tre personer hadde dødd i mitt
nærvær i tiden frem til jeg hadde fylt tjueen. Jeg bad for dem alle at de skulle bli helbredet,
men jeg så ingen helbredelse bli manifestert. Ikke fordi det ikke var Guds vilje, men på
grunn av uvitenhet fra min side. Uvitenhet er en grunn til at ting skjer, men det er ingen
unnskyldning. Det er for eksempel som tyngdeloven. En person kan si: «Jeg innså ikke at
dersom jeg trådte utenfor kanten på taket av en ti-etasjers bygning så ville det ta livet av
meg.» Du trenger ikke å innse det for å oppleve den fulle virkningen av den loven som virker
mot deg. Folk er uvitende om noen av Guds lover. De vet ikke hvordan Hans system innen
helbredelse fungerer, så uvitenhet tar livet av mange mennesker.
En annen ting som kan hindre oss fra å motta helbredelse er synd. Folk blir ofte
veldig opprørt når man sier det, fordi de tolker det som om at man sier at all sykdom er et
resultat av en synd fra vår side, noe som ikke er sant. Det er ikke det jeg påstår. I Johannes
kapittel 9 var det en situasjon der Jesus kom ut av tempelet. Disiplene Hans pekte på en
mann som var født blind og i vers 2 sa de: «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans
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foreldre, siden han ble født blind?» Med andre ord så prøvde de å koble hans lidelse direkte
til synd, og de spurte om det var hans synd eller hans foreldres synd som hadde ført til at han
var født blind. Jesu svar var at ingen av dem hadde syndet. Det betyr ikke at foreldrene eller
sønnen aldri hadde syndet, men at det ikke var synd som var direkte årsak til hans blindhet.
Det er løgn å si at all sykdom er koblet til synd, men det er også løgn å si at synd ikke kan
være en av faktorene.
I Johannes kapittel 5 skjedde det at Jesus var ved Betesda dammen, og at Han
helbredet en mann på overnaturlig vis. Store folkemengder var på stedet, og bare en person
ble helbredet. Et stykke ut i kapitlet viste det seg at mannen ikke visste hvem som hadde
helbredet ham da jødene i vers 12 spurte ham: «Hvem er Den Mannen som sa til deg: Ta sengen
din og gå?» Versene 13 og 14 fortsetter: «Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det
var, for Jesus hadde trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på stedet.
Deretter fant Jesus ham i templet, og Han sa til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke
noe verre skal ramme deg.»» Jesus sa her at synd ville forårsake at noe verre enn lammelse ville
komme over ham. Han knyttet resultatet av sykdommen til synd. Han sa også i Johannes
kapittel 9 at det ikke var på grunn av noens synd at den mannen var født blind.
Noen ting skjer bare naturlig, men det er ganger da sykdom, plager eller problemer
kan være et direkte resultat av synd. Selv i slike tilfeller betyr det ikke at det er Gud som gjør
dette mot oss. Ta for eksempel en person som lever ut en homoseksuell livsstil, noe som er
en perversjon av naturen. Menneskekroppen er ikke laget for å leve på den måten. Seksuelt
overførbare sykdommer kommer fra en slik livsstil. Gud står ikke bak disse sykdommene –
det er bare naturens opprør fordi den ikke er designet for å leve på den måten. Hvis du for
eksempel går avsted og spiser feil mat, så vil kroppen din reagere, men det er ikke Gud som
gjør det mot deg. Det er naturlover, naturlige faktorer som påvirker en situasjon. Så det er
sant at synd kan være en av grunnene til at mennesker ikke blir helbredet.
Hvis det er en kjent synd i livet ditt og du tror Gud for helbredelse, så slutt med den
synden. For gjennom den gir du Satan en direkte adgang som hindrer deg fra å ta imot det
Gud gjør i ditt liv. I Rom 6:16 står det: «Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere
til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til
døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?» Dette sier ikke at Satan blir herre
på den måten at du mister din frelse og går fortapt, men det sier at uavhengig av om du er
kristen eller ikke – dersom du lever i synd – så gir du Satan en innfallsport i livet ditt. I Joh
10:10 står det at: «Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge.» Men
Jesus kom for å gi deg liv. Så du har Jesus som prøver å bringe Sitt liv og helse til deg, men du
har også Satan som forsøker å gjøre deg syk. Om du gjennom synd overgir deg selv til Satan,
så myndiggjør du han og gir ham handlingsrom i livet ditt. Du kan be og spørre Gud om
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helbredelse så mye du vil, men dine handlinger tillater djevelen å komme inn med sykdom.
Så, hvis du lever i synd, må du stoppe det.
Jeg må legge til at du kan bli så selvransakende at du vil si: «Jeg er alltid dårligere enn
jeg burde være.» Og slik kan du komme til at selv om du tror Gud kan helbrede, så tror at
du Han ikke vil fordi du ikke fortjener det. Det er også helt feil. Ingen av oss kommer noen
gang til å ta imot helbredelse fra Gud fordi vi fortjener det. Gud har aldri hatt noen som er
kvalifisert til å arbeide for Ham hittil, så du trenger ikke koble det Gud gjør i livet ditt bare
til din egen prestasjon, din hellighet. Det må være basert på hva Jesus har gjort for deg og din
tro på Ham. På samme tid, så kan du ikke ignorere dine handlinger og gi deg selv til djevelen
uten at han vil hindre deg. Du vil se helbredelser skje mye lettere og mye bedre i livet ditt
hvis du omvender deg og slutter med alt du gjør som gir Satan en innfallsport i livet ditt.
En annen faktor når det gjelder helbredelse som ikke alle tenker så mye på, er den
negativitet og vantro andre mennesker har som kan påvirke deg. Et av de klassiske eksempel
på dette er i Markus kapittel 6 der Jesus var i Sin hjemby. Folket respekterte Ham ikke fordi
de husket Han som en liten gutt. De kjente Hans far og mor, brødre og søstre, og respekterte
Ham ikke slik som noen mennesker gjorde. De gikk imot Ham og kritiserte Ham. Mark
6:4-6 forteller: «En profet er ikke uten ære bortsett fra på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i
sitt hjem. Og Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, bortsett fra at Han la hendene Sine
på noen få syke og helbredet dem. Og Han undret seg over deres vantro.» Dette sier ikke at Jesus
ikke ville gjøre noen mektige gjerninger, men at Han ikke kunne. Her er Jesus, Guds sønn,
som kom til jorden som et menneske, uten noen mangel i Sin tro. Og det var absolutt ingen
innfallsport av synd i Hans liv. Likevel var Han begrenset i hva Han kunne gjøre for andre
mennesker på grunn av deres vantro. Se det i sammenheng med Matt 13:58, hvor det står:
«Og Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.» Vi ser at Jesus,
som ikke hadde noen begrensninger i Seg selv og absolutt ingen synd som kunne gi Satan en
innfallsport i livet Hans, var begrenset i hva Han kunne gjøre på grunn av folkene rundt ham.
Dette er så viktig å forstå: Det er Guds vilje å helbrede alle hele tiden. Hvis du tror
det, kan du muligens gjøre den feilen å dra til et sykehus og prøve å tømme det for hver
eneste syke person fordi du tror det er Guds vilje for dem å bli helbredet. Det er Guds vilje
for dem å bli helbredet, men Han vil ikke handle mot deres egen frie vilje. Gud vil beskytte
deres rett til å være syk, deres rett til ikke å bli helbredet. Ingen kan tvinge dem til å bli
helbredet – og de kan ikke bli helbredet basert på noen andre sin tro. Andres tro kan hjelpe
dem hvis de sliter, men ingen kan gjøre det for dem. Du kan dytte en bil når den står i fri,
men du kan ikke dytte en bil som står i gir med håndbrekket på. Hvis en person er imot
helbredelse, så kan du ikke overvinne det. På grunn av dette, kan du ikke tømme et sykehus
eller gå inn i en gudstjeneste og se alle bli helbredet uten at de samarbeider. Det er så mye
mer som kunne vært sagt om dette. Når Jesus helbredet mennesker, og til og med da Han
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vekte opp døde, gikk Han bort til noen og sa: «Gråt ikke». Han fortalte en mor at hun ikke
skulle gråte, for så å vekke hennes sønn opp fra de døde. Noens tro må utøves på en eller
annen måte. Det må være tro fra din side, og det er så mange, mange andre ting involvert i
helbredelse. Jeg har bare drøftet noen få ting her, og forhåpentligvis vil det hjelpe deg, men
en av de viktigste tingene du trenger å få ut av dette er at Gud er trofast. Det er Hans vilje
for deg å bli helbredet, men du må lære hvordan du skal samarbeide med Ham. Han kan ikke
gjøre det for deg, Han må gjøre det gjennom deg. Det vil komme fra innsiden av deg.
Jeg ber om at disse tingene vil hjelpe deg til å begynne å overgi deg selv til Gud, til å
la Guds kraft flyte gjennom deg, og til å vandre i Hans overnaturlige helse.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 8:17. Hva gjorde Jesus for å oppnå helbredelse for oss?
2. Les Hos 4:6. Noen mennesker blir ikke helbredet på grunn av:
A. Uvitenhet (manglende kunnskap).
B. De går ikke i kirken.

C. De er ikke gode nok.
3. Les Joh 9:1-3. Hva trodde disiplene forårsaket mannens blindhet? Tenkte de korrekt?
4. Les Joh 5:14. Synd åpner døren for sykdom, men ikke alltid. I tillegg til sykdom, hva
annet kan synd føre til i et menneske?
5. Les Rom 5:12-14 (i The Living Bible). Hvis synd ikke alltid er grunnen til sykdom, hva
kan være en sannsynlig årsak?
6. Les Apg 10:38. Hva kan være årsaken til sykdom ifølge dette verset?
7. Les Matt 13:58. Hva kan helbredelse hindres av?
8. Les Jak 5:15. Hva kan redde den syke?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 8:17 - slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når han sier: «Han selv tok våre
skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»
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Hos 4:6 - Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen,
skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal
Jeg også glemme dine barn.
Joh 9:1-3 - Da Jesus gikk videre, fikk Han øye på en mann som hadde vært blind fra fødselen av.
Disiplene Hans spurte Ham og sa: «Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre,
siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men
dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.
Joh 5:14 - Deretter fant Jesus ham i templet, og Han sa til ham: «Se, du er blitt frisk. Synd ikke
mer, så ikke noe verre skal ramme deg.»
Rom 5:12-14 - Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden,
og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet - for også i tiden fram til loven
var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov - likevel hersket døden
fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam, han
som er et forbilde på Ham som skulle komme.
Rom 5:12-14 - When Adam sinned, sin entered the entire human race. His sin spread death
throughout all the world, so everything began to grow old and die, for all sinned. We know that it
was Adam’s sin that caused this because although, of course, people were sinning from the time of
Adam until Moses, God did not in those days judge them guilty of death for breaking his laws—
because he had not yet given his laws to them nor told them what he wanted them to do. So when
their bodies died it was not for their own sins since they themselves had never disobeyed God’s special
law against eating the forbidden fruit, as Adam had. What a contrast between Adam and Christ
who was yet to come!
(The Living Bible.)
Rom 5:12-14 - Da Adam syndet, entret synd inn i hele menneskeheten. Hans synd spredte døden
over hele verden, så alt begynte å eldes og dø, for alle syndet. Vi vet at det var Adams synd som
forårsaket dette fordi selv om folk selvfølgelig syndet fra Adam til Moses, dømte Gud dem ikke for
å bryte Sin lov i de dager- fordi Han ennå ikke hadde gitt dem Sine Lover eller hadde fortalt dem
hva Han ville at de skulle gjøre. Så da deres kropper døde, var det ikke på grunn av deres egne
synder, fordi de selv aldri hadde brutt Guds spesielle lov mot å spise den forbudte frukten, som Adam
hadde forbrutt seg mot. For en kontrast mellom Adam og Kristus som ennå ikke var kommet!
(The Living Bible, oversatt.)
Apg 10:38 - Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han
som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var
med Ham.
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Matt 13:58 - Og Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro.
Jak 5:15 - Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hvis han har
gjort synder, skal han bli tilgitt.

FASIT.
1. Les Matt 8:17. Hva gjorde Jesus for å oppnå helbredelse for oss?

Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.
2. Les Hos 4:6. Noen mennesker blir ikke helbredet på grunn av:

A. Uvitenhet (manglende kunnskap).
3. Les Joh 9:1-3. Hva trodde disiplene forårsaket mannens blindhet?

Synd. Tenkte de korrekt? Nei.
4. Les Joh 5:14. Synd åpner døren for sykdom, men ikke alltid. I tillegg til sykdom, hva
annet kan synd føre til i et menneske?

Mye som er verre enn sykdom, til og med død (Rom 6.23).
5. Les Rom 5:12-14 (i The Living Bible). Hvis synd ikke alltid er grunnen til sykdom, hva
kan være en sannsynlig årsak?

Syndefallet (1. Mosebok kapittel 3). Adam introduserte synd og sykdom til den
menneskelige rase gjennom sine misgjerninger.
6. Les Apg 10:38. Hva kan være årsaken til sykdom ifølge dette verset?

Å være undertrykt av djevelen.
7. Les Matt 13:58. Hva kan helbredelse hindres av?

Vantro.
8. Les Jak 5:15. Hva kan redde den syke?

Troens bønn.
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