
Sykdom og helbredelse
- Guds ja og nei



Jesu liv/ evangeliene:

- ord/lære
- tegn og under
- lidelse/død/ oppstandelse



Markus 1,29-42: 29 Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk 
de inn i huset til Simon og Andreas, sammen med Jakob og 
Johannes. 30 Simons svigermor lå til sengs med feber, og straks 
talte de til ham om henne. 31 Han gikk bort til henne, grep 
hånden hennes og reiste henne opp. Og feberen forlot henne, og 
hun tjente dem. 32 Men da det var blitt kveld og solen var gått 
ned, brakte de til ham alle som var syke og de som var besatt av 
onde ånder. 33 Og hele byen var samlet utenfor døren. 34 Han 
helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev 
ut mange onde ånder. Men han tillot ikke åndene å tale, for de 
kjente ham. 35 Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske 
mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba 
der. 36 Simon og de som var sammen med ham, skyndte seg etter 
ham. 37 Og de fant ham og sa til ham: Alle leter etter deg! 38 Han 
sier til dem: La oss gå andre steder – til småbyene her omkring, så 
jeg kan forkynne Ordet der også. For det er derfor jeg er 
kommet. 39 Så dro han omkring i hele Galilea og forkynte i 
synagogene deres, og han drev ut de onde åndene. 40 Da kom en 
spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til 
ham: Om du vil, så kan du gjøre meg ren! 41 Jesus fikk medynk 
med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! 
42 Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren.



«Guds Rikes krefter»

Matteus 12,28: «Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de 

onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.»

Apg. 10,38: «Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og 

kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem 

som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.»

Lukas 4,18-19: «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til 

å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne 

for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å 

sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.»



Korset og helbredelse ?

Jesaja 53,3-5: «Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes 

mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn 

for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har 

han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for 

plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre 

overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at 

vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.»

Matteus 8,14-17: «Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans 

svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. 

Da forlot feberen henne, og hun stod opp og tjente ham. Da det var 

blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og 

han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, 

for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: 

Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.»



«Har jeg nok tro?»
«Jeg ble ikke frisk fordi jeg ikke

trodde nok/ rett.»

Markus 9,23-24: «Jesus sa til ham: Om 
du kan tro, alt er mulig for den som tror. 

Straks ropte guttens far: 
Jeg tror! Hjelp min vantro!»

TRO



Hva skal du/ vi gjøre?


