
Kirken	  -‐	  hospital	  
	  
Kirken	  –	  Gud	  er	  bygmester,	  Jesus	  fundamentet,	  Helligånden	  bindemidlet	  og	  vi	  er	  murstenene.	  
	  
Fire	  mure:	  	  Familie	  –	  hospital	  –	  skole	  –	  hær	  (Gitte	  sidst	  smukt	  om	  Kirken	  =	  Familie)	  
	  
Hvad	  er	  helbredelse?	  
Et	  knus	  gør	  glad.	  En	  panodil	  lindrer.	  
En	  læge	  er	  en	  velsignelse	  (Siraks	  Bog)	  
MEN	  -‐	  Guddommelig	  helbredelse	  mere	  end	  dette.	  
	  
Markus	  1;14-‐15	  
Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede 
Guds evangelium v15  og sagde: »Tiden er inde, Guds	  rige	  er	  kommet	  nær;	  omvend	  jer	  
og	  tro	  på	  evangeliet!«	  
	  
Guds	  Rige	  er	  brudt	  igennem	  og	  vokser	  i	  styrke.	  Et	  ydre	  tegn	  på	  at	  det	  vokser	  på	  jorden,	  er	  at	  
mennesker	  bliver	  genoprettet	  til	  den	  oprindelige	  tilstand,	  vores	  fader	  har	  skabt	  os	  til	  at	  leve	  i.	  
Vi	  kalder	  det	  helbredelse	  og	  det	  skal	  betragtes	  som	  normalen	  for	  menneskeheden,	  som	  er	  på	  
vej	  til	  at	  blive	  virkelighed	  igen!	  Genetablering	  af	  ”Shalom”.	  
	  
Shalom	  
Hvad	  er	  Guds	  Rige?	  
Det,	  som	  følger	  med	  genetableringen	  af	  Guds	  Rige	  beskrives	  med	  ét	  Hebraisk	  ord;	  ”Shalom”	  
Vi	  siger	  at	  det	  betyder	  ”Fred”,	  men	  i	  ordet	  ligger	  en	  langt	  dybere	  betydning:	  
Shalom	  kan	  betyde	  trivsel,	  helbred,	  sikkerhed,	  velstand,	  fremgang,	  helhed	  og	  fuldkommenhed.	  
	  
Jesus	  siger	  fx:	  	  
Matt.	  10:7-‐8:	  Gå	  ud	  og	  prædik:	  Himmeriget	  er	  kommet	  nær!	  	  Helbred	  syge,	  opvæk	  døde,	  gør	  
spedalske	  rene,	  driv	  dæmoner	  ud.	  I	  har	  fået	  det	  for	  intet,	  giv	  det	  for	  intet	  
	  
Gud	  har	  kaldet	  Nexø	  Frikirke	  til	  at	  være	  et	  hospital,	  hvor	  syge	  kan	  blive	  helbredt	  og	  vi	  
er	  repræsentanter	  for	  en	  kirke,	  der	  tror	  på	  at	  vi	  skal	  sprede	  helbredelse	  i	  samfundet,	  
som	  en	  slags	  godartet	  virus!!	  
	  
Tre	  ord	  for	  Helbredelse	  i	  NT	  
På	  græsk	  –	  tre	  navneord	  i	  NT	  for	  helbredelse:	  (også	  nogle	  verber	  vedr.	  Selve	  handlingen	  –	  en	  
anden	  gang)	  
	  

1-‐ Iasis	  –	  At	  opnå	  fuld	  helbredelse	  til	  hele	  mennesket	  –	  også	  anvendt	  om	  Jesu	  	  	  
forsonende/helbredende	  værk	  på	  Golgata	  

2-‐ Therapeia	  –	  At	  have	  omsorg	  for	  de	  syge,	  medicinsk	  og	  terapeutisk	  
3-‐ Iama	  –	  Guddommelig	  gave	  til	  brug	  i	  kirkens/den	  kristnes	  tjeneste	  

	  
	  
1	  –	  Frelse/syndernes	  tilgivelse....tager	  vi	  til	  sidst!	  
	  
2	  –	  Tilgive	  andre	  –	  tilgivelse	  –	  nøgle	  til	  helbredelse	  
Tilgivelsen	  skaber	  frihed	  og	  rum	  i	  os	  til	  at	  Gud	  kan	  virke.	  At	  fastholde	  vrede,	  bitterhed,	  had	  og	  
frygt	  mod	  andre	  mennesker	  kan	  være	  noget	  af	  det	  mest	  ødelæggende	  for	  os	  selv,	  og	  kan	  
forhindre	  helbredelse	  i	  at	  komme	  til	  os.	  Mange	  historier	  om,	  at	  tilgivelse	  sætter	  os	  fri	  til	  at	  
kunne	  modtage	  helbredelse	  fra	  Gud.	  
Nexø	  Frikirke	  må	  være	  et	  sted,	  hvor	  kærlighed,	  accept	  og	  tilgivelse	  flyder!	  Hvis	  ikke	  vi	  er	  det,	  så	  
giver	  de	  næste	  ting,	  jeg	  skal	  tale	  om	  ingen	  mening!!	  



	  
3	  –	  Psykisk	  helbredelse	  
Helbredelse	  af	  Psykiske	  lidelser.	  Årsagen	  kan	  være	  kemisk	  ubalance,	  kognitive	  udfordringer,	  
stress,	  angst,	  osv.	  
Helbredelse:	  Medicin,	  Samtale-‐terapi,	  sjælesorg,	  ændring	  i	  ydre	  rammer,	  som	  fx	  job-‐skift,	  
nedsat	  tempo,	  osv.	  
De	  psykiske	  lidelser	  ofte	  bliver	  tabu	  for	  os.	  Vi	  kan	  jo	  ikke	  altid	  se	  at	  folk	  fejler	  noget.	  Faren	  er	  
jo	  også,	  at	  vi	  tilegner	  alle	  psykiske	  lidelser	  en	  åndelig	  årsag/dæmonisk.	  Omvendt	  kan	  vi	  måske	  
oftere	  i	  DK	  afskrive	  det	  åndelige/dæmoniske	  med	  at	  alt	  er	  et	  resultat	  af	  en	  psykisk	  lidelse.	  
Vender	  vi	  tilbage	  til.	  
	  
4	  –	  Indre	  helbredelse	  
Helbredelse	  af	  vores	  minder	  og	  den	  magt	  de	  har	  i	  vores	  liv.	  	  
Ofte	  tilbage	  fra	  før	  undfangelsen.	  De	  negative	  minder	  og	  oplevelser	  +	  følelser	  kan	  sætte	  sig	  
dybt	  og	  give	  os	  mange	  problemer	  sidenhen,	  uden	  at	  vi	  altid	  selv	  er	  klar	  over,	  hvad	  der	  er	  
årsagen.	  Her	  kræves	  Helligåndens	  åbenbaring	  for	  at	  problemer	  kan	  blive	  italesat	  og	  
adresseret.	  
	  
5	  –	  Udfrielse	  
Ikke	  så	  meget	  om	  dette	  i	  dag	  –	  mere	  om	  det	  om	  to	  uger	  v.	  ”Kirken	  –	  En	  hær”	  	  
Er	  dæmoni	  da	  en	  sygdom	  –	  er	  det	  ikke	  snarere	  et	  angreb?	  
JO,	  MEN	  det	  hænger	  alligevel	  tæt	  sammen	  med	  indre/psykisk	  helbredelse.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  
have	  det	  med.	  Hvad	  nu	  hvis	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  en	  psykisk	  lidelse	  eller	  et	  sår	  fra	  
barndommen?	  
	  	  
Vores	  livsstil	  og	  tankemønstre	  kan	  skabe	  plads	  for	  dæmonisering/dæmonisk	  påvirkning	  i	  os.	  
Vi	  taler	  sjældent	  om	  en	  direkte	  besættelse,	  men	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til,	  at	  der	  er	  en	  ond	  
magt,	  som	  vil	  os	  det	  dårligt.	  
Både	  engle	  og	  mennesker	  er	  skabt	  med	  fri	  vilje,	  og	  ligesom	  mennesker	  kan	  vælge	  at	  være	  
onde,	  sådan	  har	  en	  del	  af	  englene	  med	  ærkeenglen	  Lucifer	  i	  spidsen	  også	  valgt	  Gud	  fra	  og	  er	  
blevet	  hans	  modpol.	  
Onde	  ånder	  spiller	  ikke	  med	  åbne	  kort	  særligt	  ofte	  i	  DK.	  Deres	  styrke	  er	  at	  viske	  os	  
destruktive	  tanker	  i	  ørene	  og	  få	  os	  til	  at	  tro,	  at	  det	  er	  vores	  egne	  tanker	  –	  måske	  endda	  Guds	  
tanker	  om	  os.	  
Esajas:	  ”Jeg	  ved,	  hvilke	  tanker	  jeg	  tænker	  om	  jer….tanker	  om	  glæde	  og	  fred”	  
Ser	  du	  dig	  selv	  i	  spejlet	  og	  tænker:	  ”ham	  kan	  ingen	  da	  elske”,	  eller	  ”sikke	  en	  grim	  fyr”,	  eller	  
”det	  var	  bedre	  hvis	  jeg	  aldrig	  var	  født”	  osv?	  Det	  er	  ikke	  fra	  Gud	  og	  næppe	  fra	  dig	  selv.	  Gud	  vil	  
udfrie	  dig	  af	  disse	  tankemønstre	  og	  fylde	  dit	  sind	  med	  sine	  tanker	  om	  glæder	  os	  fred,	  men	  det	  
kræver	  at	  du	  gør	  op	  med	  dit	  affald	  i	  livet.	  
Affald	  vil	  altid	  tiltrække	  rotterne!!	  Hvis	  terapi	  og	  indre	  helbredelse	  ikke	  hjælper,	  så:	  
	  
	  
6	  –	  Fysisk	  helbredelse	  
Ofte	  kontroversielt,	  bl.a.	  fordi	  nogen	  oplever	  øjeblikkelig	  helbredelse	  og	  andre	  ikke.	  Mange	  
årsager	  til	  dette,	  bl.a.	  ovenstående,	  men	  også	  hele	  teologien	  om	  Guds	  rige	  som	  det,	  der	  
allerede	  er	  brudt	  delvis	  igennem	  men	  ikke	  fuldt	  ud,	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  
Jesus	  taler	  meget	  omkring	  fysisk	  helbredelse	  og	  udfrielse.	  	  
Synlige	  helbredelser	  er	  en	  velsignelse	  for	  den,	  der	  bliver	  helbredt,	  men	  er	  også	  et	  synligt	  tegn	  
for	  mennesker	  omkring	  os,	  at	  her	  bryder	  Guds	  Rige	  igennem,	  så	  det	  dermed	  herliggør	  
Faderen.	  
	  
1	  –	  Tilgivelse	  af	  synder/frelse	  	  
Grundlæggende	  helbredelse	  af	  skabningen	  i	  forsoningen	  med	  skaberen.	  
Frelse	  =	  En	  erkendelse	  af	  synd.	  Jeg	  er	  ikke	  perfekt,	  og	  derfor	  har	  jeg	  brug	  for	  en,	  der	  er	  
bedre	  end	  mig	  til	  at	  redde	  mig.	  Jeg	  har	  brug	  for	  at	  blive	  frelst	  fra	  mig	  selv	  og	  mine	  egne	  forsøg.	  



Jeg	  vil	  gerne	  leve	  et	  godt	  liv,	  og	  tage	  afstand	  fra	  mine	  egne	  fejl,	  ondskab	  og	  destruktive	  tanker	  
og	  handlinger,	  men	  ikke	  for	  at	  fortjene	  Guds	  kærlighed,	  for	  det	  vil	  aldrig	  lykkes	  helt.	  
Når	  jeg	  er	  helt	  fri,	  et	  Guds	  barn	  alene	  ved	  nåden	  i	  troen	  på	  Jesus	  Kristus.	  Når	  jeg	  er	  sat	  fri	  fra	  
alt,	  hvad	  der	  binder	  mig	  til	  mine	  mørke	  tanker	  og	  destruktive	  handlinger	  –	  så	  er	  der	  intet	  
mere	  naturligt	  end	  at	  tage	  intuitivt	  resolut	  afstand	  fra	  alt,	  der	  ikke	  fører	  mig	  tættere	  på	  Ham	  
og	  fylder	  mig	  med	  mere	  af	  hans	  kærlighed.	  
	  
Når	  jeg	  gør	  noget	  godt	  for	  andre	  –	  er	  det	  også	  drevet	  af	  den	  kærlighed,	  som	  har	  sat	  mig	  fri.	  
Måske	  nogle	  gange,	  skal	  vil	  tage	  os	  sammen,	  men	  grundlæggende,	  er	  vi	  ikke	  drevet	  af	  pligt,	  
men	  af	  kærlighed	  til	  vores	  frelser.	  
	  
Mange	  taler	  om	  dette	  som	  de	  sidste	  tider.	  Hvad	  ser	  vi	  ske	  i	  verden	  omkring	  os?	  
	  
Kirken	  globalt	  eksploderer.	  (nævnte	  kort	  5.	  Januar)	  	  
	  
Statistik:	  (Jonathan	  Welton)	  	  
Antal	  af	  kristne	  gennem	  tiderne:	  
Første	  kirke	  3000	  blev	  frelst	  på	  én	  dag.	  
I	  dag	  bliver	  3000	  mennesker	  frelst	  hver	  25	  minut.	  
1910:	  9%	  (8,5mill)	  kristne	  i	  Afrika	  sub-‐sahara.	  2011:	  63%	  (516	  mill)	  	  =	  	  mill.	  -‐	  ¼	  del	  af	  alle	  
kristne)	  
Asien	  27	  –	  285	  mill	  
	  
Procentvis	  gennem	  tiderne	  
Når	  kistendommen	  vokser,	  handler	  det	  ikke	  bare	  om	  at	  befolkningen	  vokser	  i	  verden?	  
År	  100:	  1	  af	  360	  er	  kristne	  
År	  1000:	  1	  af	  220	  er	  kristne	  
År	  1500:	  1	  af	  69	  
År	  1900	  (i	  mia	  i	  verden):	  1	  af	  27	  er	  kristne	  
År	  1990:	  1	  af	  7	  
År	  2011:	  7	  mia	  på	  jorden.	  1	  af	  3	  er	  kristne	  
	  
Hvad	  sker	  der	  i	  de	  sidste	  tider?	  
Skrifterne	  peger	  på	  –	  og	  vi	  ser	  i	  dag	  -‐	  	  (har	  ikke	  tid	  til	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  dette,	  men☺)	  
En	  vækkelse	  uden	  sidestykke	  vil	  brede	  sig	  over	  hele	  verden.	  Israel	  vil	  også	  blive	  frelst!	  
Sammenhæng	  mellem	  frelse	  og	  overnaturlige	  helbredelser	  er	  til	  stede	  i	  alle	  vækkelser!	  
Gud	  kommer	  ikke	  for	  at	  hente	  en	  anorektisk	  brud,	  men	  en	  stærk,	  smuk	  brud.	  Gud	  elsker	  hele	  
sin	  skabning	  og	  ønsker	  at	  så	  mange	  som	  muligt	  finder	  hjem...	  
Hvordan	  vi	  forstår	  historien	  har	  stor	  betydning	  for,	  hvordan	  vi	  ser	  på	  verden	  i	  dag.	  
I	  små	  isolerede	  lommer	  i	  vesten,	  ser	  vi	  tilbagegang	  og	  forsøg	  på	  at	  modificere	  frelses-‐
budskabet	  til	  blot	  at	  være	  et	  budskab	  om	  kærlighed	  –	  om	  at	  være	  gode	  og	  rare	  mod	  hinanden	  
–	  for	  at	  holde	  på	  medlemmerne.	  
Samtidig	  stormer	  Guds	  Rige	  frem	  over	  hele	  verden	  med	  tegn	  og	  undere	  til	  følge!	  
	  
Siden	  fodertruget	  i	  Betlehem,	  har	  der	  været	  frelse,	  tilgivelse	  og	  helbredelse	  til	  hele	  
mennesket!	  	  
Nexø	  Frikirke	  er	  et	  hospital,	  hvor	  du	  kan	  blive	  genoprettet	  –	  blive	  mere	  og	  mere	  det	  
menneske,	  du	  er	  skabt	  til	  at	  være	  i	  Guds	  billede.	  
	  
	  
	  
Nadver	  –	  genoprettelse	  –	  genetablering.	  Frygt	  ikke,	  jeg	  genløser	  dig!	  


