Helbredelse og forsoning del 1 –
samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 19. mars 2017
Resymé fra talen
• Introduksjon
o Helbredelse fra sykdom har gjennom alle tider skapt overskrifter, og både vist
Guds godhet for folk, frustrert teologer og kristne generelt, provosert verden, og
forundret oss alle.
o Jes 53,4-5. Jesus tok på seg straffen, og bar våre synder og våre sykdommer opp
på korset.
o Gal 3,13-14. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, inkludert sykdom.
• Det tre aspektene av frelsen
o Frelst når vi tar imot Jesus personlig som vår frelser, frelst når vi arbeider på vår
frelse (får oppleve frelsens realiteter mer og mer), frelst – 100% fullbyrdet når vi
kommer hjem til himmelen.
o Balansen mellom helbredelse ved tro (at troen kan vokse dit), og senkede skuldre
der vi skjønner at troen ikke kan pumpes opp eller dyttes på andre.
• De to synene på helbredelse
o Helbredelse i forsoningen, alle kan ta det til seg i tro.
o Helbredelse gjennom Guds Rikes nærvær, der vi gjenkjenner og samspiller med
Den Hellige Ånd for menneskers helbredelse.
o Ingen konflikt mellom disse synene, fundamentet er helbredelsen i forsoningen –
så blir dette en realitet etter som Guds Rike utbres i og gjennom oss ved Den
Hellige Ånd.
• Frelse og helbredelse – to sider av samme sak?
o Mark 2,9-12. Hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt, eller: Stå opp, ta din
seng og gå? Frelse og helbredelse er ofte tett sammenkoblet i Jesus’ tjeneste.
o Begrepet frelse. Sozo / Soteria. Mer omfattende enn å bli reddet fra fortapelse:
Bevare intakt, beholde hel, redde, befri fra trengsel, frihet, ro, hvile, sikkerhet,
trygghet, harmoni, osv. Ref også 1. Tess 5,23-24.
• Gud KAN og VIL helbrede
o Matt 8,1-4. ”Jeg vil, bli ren!”. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står ikke på Guds
vilje til å helbrede
• Hvorfor skjer det da ikke alltid?
o Mulige årsaker: De tre aspektene av frelsen, at vi lever på en fallen jord, mangel
på kunnskap (Hos 4,6), bevisst synd (Jak 5,16), mangel på tilgivelse (Mark 11,25),
sykdomsånder (Luk 13,10-17), livsstilssykdommer. Også noen situasjoner der vi
ikke finner svar.
• Hvordan kan vi motta helbredelse? (mer om dette i del 2!)
o Høre Ordet om helbredelse, f.eks Jes 53.
o Befale sykdomsånder å gå (Mark 9,25-29). Ledet av Den Hellige Ånd til å forstå
når dette er tilfellet.
o Utholdende bønn, og i noen tilfeller også faste (Mark 9,29)
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Blir du oppmuntret, frustrert eller provosert av undervisning om helbredelse? Hvorfor?
• Har du egen erfaring med bønn for syke, og resultatene av dette? Enten i eget liv eller i
forbønn for andre. Når skjedde det? Når skjedde det ikke?

