MODUL 2

LEKSJON 7

HELBREDELSE ER EN DEL AV
FORSONINGEN
Av Andrew Wommack

Jesus har allerede betalt for vår helbredelse. I Mark 2 og Luk 5 underviste Jesus i et så
overfylt hus at en lam mann ble senket ned gjennom taket av vennene sine og Jesus helbredet
ham mirakuløst. I Matt 8:14-16, etter at Jesus hadde helbredet folk, står det i Bibelen: «Da
Jesus var kommet inn i Peters hus, så Han at hans svigermor lå syk og hadde feber. Han rørte ved
hånden hennes, og feberen forlot henne. Og hun sto opp og tjente dem. Da kvelden kom, førte de
til Ham mange demonbesatte. Og Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke.»
Deretter gir vers 17 grunnen for at dette skjer: «Slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten
Jesaja, når han sier: «Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»» I dette tilfellet
helbredet Jesus mange mennesker, og det refereres spesifikt tilbake til og siteres fra Jes 53:35: «Han var foraktet og forkastet av mennesker (Dette er en profeti om Herren Jesus Kristus),
en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi
regnet Ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han
bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre
overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham,
og ved Hans sår har vi fått legedom.» (Min parentes).
Dette er kraftfulle avsnitt fra Skriften. Noen mennesker leser dem og sier: «Vent
litt, dette er i åndelig forstand.» Kirken jeg vokste opp i, trodde ikke på fysisk helbredelse
for kroppen. De siterte et skriftsted som dette og åndeliggjorde det – brukte det til å si at
vi var såret i vårt følelsesliv, og at når vi ga vårt liv til Jesus, så legte Han oss. Men når vi ser
dette avsnittet sammen med det avsnittet vi startet med, så setter det en endelig stopper
for å anvende versene på en slik måte. Det er sant at Jesus vil lege deg følelsesmessig
og på andre måter, men disse skriftstedene omhandler fysisk legedom av kroppen. Du
kan se det i Matt 8:17. Det står at helbredelsene som her skjedde var en oppfyllelse av
profetien til Jesaja som vi nettopp leste: «Ved hans sår har vi fått legedom.» Det står at dette
var oppfyllelsen av at Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Dette
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omhandler våre fysiske plager, sår og smerter. Jesus helbredet folk fysisk for å oppfylle
Ordet som sier at ved Hans sår har vi fått legedom.
Bibelen fortsetter med å si i 1. Pet 2:24: «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp
opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere
legt.» Dette står skrevet i fortid. Jesus kom, og en del av det Han kom for å gjøre var å lege
våre fysiske kropper. Jeg reduserer ikke det faktum at Jesus også kom for å tilgi våre synder.
Det er viktig, og tilgivelse for synd er som en døråpning, inngangen til alt det andre, men
Han kom ikke bare for å tilgi våre synder. Han kom også for å lege våre kropper. Ordet som
brukes, oversatt til «frelse» på norsk i Det Nye Testamentet, er det greske «sozo», et ord som
innbefatter veldig mye og kan brukes om mange ting. Men om du slår det opp, så vil du se at
det også kan oversettes med «helbredet». Jak 5:14-15a slår fast: «Er noen syke blant dere? Han
skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og
troens bønn skal helbrede den syke.» Ordet «helbrede» er det greske ordet «sozo», og det snakkes
her om at den syke blir fysisk legt i sin kropp. Det samme ordet som ble oversatt til «frelst»
hundrevis av ganger i Det Nye Testamentet ble også oversatt til «helbredet».
Da Jesus sendte Sine disipler ut i Matteus kapittel 10, så var oppdraget Han ga dem
å helbrede de syke, rense de spedalske, reise opp de døde, kaste ut onde ånder, og forkynne
evangeliet. I samme åndedrag som Han sa at de skulle forkynne evangeliet, sa Han at de
skulle helbrede de syke, rense de spedalske og kaste ut onde ånder. Helbredelse er like mye en
del av det Jesus kom for å oppnå i livet ditt som tilgivelse av synd.
På samme måten som du aldri vil tenke at Jesus ville at du skulle synde for at Han
skulle kunne lære deg noe gjennom din synd, så vil Han aldri heller ønske for deg å leve i
sykdom. Gud er ikke den som står bak sykdom i ditt liv. Noen mennesker sier: «Vel, denne
sykdommen er egentlig en velsignelse fra Gud fordi den fikk meg til å vende meg til Ham.»
Det er sant at i en krisesituasjon så vender folk seg til Gud, men Han sender ikke sykdom
for å lære deg noe. Han vil ikke gjøre det noe mer enn å legge synd på deg. Kan du lære noe
av å leve i synd? Hvis du lever et liv i utroskap eller i homoseksualitet og blir syk, tror du at
du kan lære at den livsstilen var feil? Klart du kan det, men Gud la ikke på deg å leve et slik
liv. Han legger ikke synd i livet ditt, men du kan lære noe av din synd. Du kan dunke hodet
i veggen til det gjør vondt og lære at det ikke var den rette tingen å gjøre, men det kunne du
lært uten fysisk å dunke hodet i veggen. Du trenger ikke lære alt på den harde måten. Gud
fører ikke sykdom inn i livet ditt for å ydmyke deg og lære deg noe. Jesus døde for å tilgi
dine synder og også for å helbrede deg fra dine sykdommer. Han bar dine synder på Sin egen
kropp, og ved Hans sår fikk du legedom.
Guds overnaturlige, guddommelige legedom er tilgjengelig for oss alle og er en del
av det forsoningsverket Jesus døde for å opprette. Om du ikke tar imot din helbredelse, så
er ikke Gud misfornøyd med deg. Du trenger ikke bli helbredet for å elske Gud. Du kan
2-31

LEKSJON 7

HELBREDELSE ER EN DEL AV FORSONINGEN

elske Gud av hele ditt hjerte og samtidig ikke ha tro på helbredelse, og likevel komme til
himmelen. Sannsynligvis så vil du trolig komme dit fortere fordi du ikke vet hvordan du skal
leve i god helse. Men vet du hva? Det er tilgjengelig for deg. Jesus døde for å gjøre det mulig.
Gud ønsker at du skal være frisk.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Matt 8:16-17. Hvor mange mennesker helbredet Jesus?
2. Les Jes 53:3.5. Hvilken type helbredelse snakker disse versene om?
3. Les Matt 8:17. Hva skjedde med våre sykdommer og skrøpeligheter?
4. Les 1. Pet 2:24. Hvilke to ting sier dette verset at Jesus gjorde for oss?
5. Les Jak 5:14-15. Ordet «frelst» i vers 15 er det greske ordet «sozo», som er oversatt «å
utfri, beskytte, helbrede, bevare, gjøre hel.» Det er det samme ordet som Bibelen referer
til som «frelse». Ifølge disse versene og den greske definisjonen for frelse, hva er inkludert
i frelsen?
6. Les Matt10:7. Når Jesus sendte ut sine disipler, hva sa Han at de skulle si?
7. Les Matt 10:8. Hva sa Jesus de skulle gjøre?
8. Les Mark 16:15. Hva fortalte Jesus disiplene Sine at de skulle gjøre?
9. Les Mark 16:16. De som tar imot evangeliet vil gjøre hva?
10. Les Mark 16:17. Hvilke tegn skal følge dem som tror?
11. Les Mark 16:18. Hvilke andre tegn følger troende?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Matt 8:16-17 - Da kvelden kom, førte de til Ham mange demonbesatte. Og Han drev ut åndene
med et ord og helbredet alle som var syke, slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når
han sier: «Han Selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.»
Jes 53:3-5 - Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.
Folk skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. Sannelig, det var
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våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet,
slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre
misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.
1.Pet 2:24 - Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra
syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt.
Jak 5:14-15 - Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham
og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise
ham opp. Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt.
Matt 10:7-8 - Og når dere går av sted, skal dere forkynne og si: Himlenes rike er kommet nær.
Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! For ingenting har dere fått det, for
ingenting skal dere gi det videre.
Mark 16:15-18 - Og Han sa til dem: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele
skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye
tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal
legge hendene på syke, og de skal bli friske.»

FASIT.
1. Les Matt 8:16-17. Hvor mange mennesker helbredet Jesus?

Alle som kom til Ham.
2. Les Jes 53:3-5. Hvilken type helbredelse snakker disse versene om?

Alle former for helbredelse (også fysisk).
3. Les Matt 8:17. Hva skjedde med våre sykdommer og skrøpeligheter?

Jesus bar dem.
4. Les 1. Pet 2:24. Hvilke to ting sier dette verset at Jesus gjorde for oss?

Han bar våre synder på sin kropp og ble såret for vår legedom (helbredelse).
5. Les Jak 5:14-15. Ordet «frelst» i vers 15 er det greske ordet «sozo», som er oversatt «å
utfri, beskytte, helbrede, bevare, gjøre hel.» Det er det samme ordet som Bibelen referer
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til som «frelse». Ifølge disse versene og den greske definisjonen for frelse, hva er inkludert
i frelsen?

Helbredelse.
6. Les Matt10:7. Når Jesus sendte ut sine disipler, hva sa Han at de skulle si?

Himlenes rike er kommet nær.
7. Les Matt 10:8. Hva sa Jesus de skulle gjøre?

Helbred de syke, rens spedalske, reis opp de døde, og kast ut onde ånder.
8. Les Mark 16:15. Hva fortalte Jesus disiplene Sine at de skulle gjøre?

Gå ut i all verden og forkynn evangeliet til alle.
9. Les Mark 16:16. De som tar imot evangeliet vil gjøre hva?

Tro og bli døpt.
10. Les Mark 16:17. Hvilke tegn skal følge dem som tror?

De vil drive ut onde ånder og tale med nye tunger.
11. Les Mark 16:18. Hvilke andre tegn følger troende?

De skal legge hendene på de syke og de skal bli friske.
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