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INNLEDNING

Helbred syke er en oppfølger til boken Evangeliet om Guds rike.1 Spørsmålet om 

Guds vilje til å helbrede blir grundig behandlet der. Denne boken fokuserer 

på den mer praktiske siden av forbønnstjenesten og hvordan kirken kan 

mobiliseres til å utføre sitt oppdrag – i Den Hellige Ånds utrustning og kraft.

Hensikten med denne boken er å oppmuntre deg til å be for syke og til å 

tro at Guds kraft kan virke gjennom deg. Boken er skrevet for å gjøre deg i 

stand til å omsette det du lærer til praktisk handling – enklere og raskere enn 

du trodde var mulig. 

Mange har sterke meninger og et stort engasjement når det gjelder flere 

av temaene vi gjennomgår i denne boken. Meninger og engasjement er bra. 

Men det kan bli et problem om vår tro ikke er forankret i Skriften. Da vil den 

sannsynligvis ikke vare. Skal vi bli stående i stormen, må troen hente næring 

fra Guds levende Ord og forankres dypt i hjertet. La innholdet i denne boken 

vekke nysgjerrigheten din på hva Gud har talt. Den er skrevet for å sette 

hjertet ditt i brann og gi deg større lyst til å lese i Bibelen – og bli bedre kjent 

med Far. 

Du er nå i ferd med å legge ut på en spennende og lærerik reise i Bibelens 

skattkammer av åpenbarte sannheter om Guds rike og kirkens tjeneste. 

Framfor å ta snarveier og gå rett på enkle konklusjoner om temaet, tar jeg deg 

med på noen ekstrarunder i terrenget. Du vil oppdage nyanser og perspektiv 

du ellers ville gått glipp av. Når alt kommer til alt, vil det du sitter igjen 
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med av forståelse i Skriftene, være det som forvandler livet ditt. Guds Ord er 

levende og virkekraftig! 

Helbredelser, tegn og under var en naturlig del av evangeliet på Jesu og 

de første kristnes tid. Det bør være like sentralt i evangeliet om Guds rike i 

dag. Jesus Kristus er i går og i dag den samme – ja, til evig tid! Han vil at tegn 

og under skal følge alle som tror, både innenfor og utenfor kirkeveggene. Vi skal 

ikke følge tegnene, men tegnene skal følge dem som tror. Jeg er overbevist om at 

den overnaturlige kristendommen er på vei tilbake igjen!

I møte med «uhelbredelige» sykdommer og lidelser vi møter, er det lett å 

overveldes av avmakt og resignasjon. Min venn, misjonær Frantz Johannsen, 

pleide å fortelle en historie, som har hjulpet meg og mange andre til aldri å gi opp:

En liten gutt løp fram og tilbake på den enorme stranden. Han plukket 

sjøstjerner i vannkanten og kastet dem forsiktig ut i vannet. En gammel 

mann som var ute på sin daglige morgentur, ble forundret over det 

gutten holdt på med og spurte: «Hva holder du på med da?» «Jeg hjelper 

sjøstjernene ut i vannet igjen. Tidevannet er på vei ut, og hvis jeg ikke 

kaster dem ut i vannet, vil solen ta livet dem», svarte gutten. «Men kjære 

deg», sa mannen. «Det er jo millioner av dem – over hele stranden. Du 

kan umulig klare å redde alle dem?» Gutten lyttet høflig, bøyde seg ned 

og plukket opp en ny sjøstjerne. Han kastet den så langt ut han kunne. 

«Nei, men jeg gjorde en forskjell for denne ene», svarte han. 

La det være din innstilling også. Du er riktignok bare én – men du er tross alt 

én. Én person og Gud kan utgjøre en stor forskjell!
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DEL 1 
BIBELENS VEIER  
TIL  HELBREDELSE



En sunn praksis

18

1
EN SUNN PRAKSIS

Forventning går forut for mirakler.

Edwin Louis Cole2

En landingsbane for Den Hellige Ånd
Mange er så livredde for usunnheter at de i praksis aldri ber for syke eller 

åpner opp for Åndens manifestasjoner. Vi må ta innover oss at en sunn 

praksis starter med i det hele tatt å ha en praksis – at vi ber for syke. Hvordan 

definerer vi sunnhet? Satt på spissen kan vi spørre oss selv om vi kan være 

sunne, om ikke den overnaturlige dimensjonen i Guds rike er levende i blant 

oss? 

Kapitlene om Bibelens veier til helbredelse handler ikke om metoder 

og teknikker, men om ulike konkrete handlinger som fungerer som en 

landingsbane for Den Hellige Ånd. Vi kan ikke helbrede noen. Bare Gud 

kan! Vi skal slippe å være opptatt av hvor stor eller liten tro vi har, om vi 

føler noe eller ikke, men heller fokusere på Jesus som i seg selv er veien til 

helbredelse. Alt vi skal drøfte videre er variasjoner av samme tema: «Jesus 

Kristus og Ham korsfestet» (1 Kor 2,2). 

I bøkene Evangeliet om Guds rike og Helbred syke, er vi på en reise i 

Bibelens tekster om Guds rike og helbredelse. Guds vilje til å helbrede er 
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forankret i Hans evige natur.3 Han er Herren vår lege (2 Mosebok 15,26).

Hans vilje til å helbrede er derfor ikke noe som endrer seg med tiden. Den er 

like uforanderlig som Hans kjærlighet til oss. Selv om det kan være mange 

vanskelige spørsmål å besvare, er Guds vilje ikke et diffust begrep den enkelte 

av oss må finne ut av. Hva Gud mener, er for evig åpenbart gjennom Jesu liv, 

forkynnelse og praksis. Alt dette er bekreftet i Jesu forsoningsverk på korset. 

Vi vil senere drøfte noen av de vanskelige spørsmålene, og hvordan vi kan 

forholde oss til realitetene i livet på en god måte. 

Nå skal vi ta for oss flere av de måtene helbredelse kan formidles og tas 

i mot på. Jeg har valgt å kalle denne delen av boken for «Bibelens veier til 

helbredelse». Vi har lett for å begrense oss selv og henge oss opp i ett spor for 

hva vi tenker er en bibelsk og sunn praksis. Det vi er vant med og lært opp til, 

preger oss mer enn vi liker å tro. Bibelen åpner imidlertid for en rikdom og 

en variasjon av hvordan Guds vilje kan manifesteres. Det bør være av største 

interesse for oss å lære mer om dette.  

Det finnes mer
Historien om speiderne som ble sendt inn i Kanaan for å utforske landet, har 

mye verdifull innsikt vi bør ta med oss på reisen. 

Da speiderne kom tilbake til Moses etter førti dager, rapporterte de: 

«Vi kom til det landet du sendte oss til. Og sannelig, det flyter med melk og 

honning, og her er noe av frukten derfra.» (4 Mos 13,27)

Det var grunnleggende to reaksjoner på rapporten speiderne kom med. 

Én gruppe fokuserte på alle problemstillingene. De argumenterte for å ta 

livet av de vitnene som hadde tro (Josva og Kaleb), og reise tilbake til Egypt. 

Josva og Kaleb hadde en helt annen innstiling. De sa: «Det landet vi dro 


