Helande är Barnens Bröd
(5 december 2005)
Det är inte bra att ta barnens bröd och ge det till hundar (Matteus 15:26).
Jesus i sin helande tjänst kallar helande för barnens bröd. Alla så behöver vi ju en fysisk kropp för att kunna leva och verka i
den naturliga världen. Vi behöver också hälsa och helande så att denna kropp kan fungera som den ska.
Gud har givit oss detta genom sin älskade Son som själv tog på sig våra krankheter och bar våra sjukdomar och genom Hans
sår så är vi helade. (Matteus 8:17, Jesaja 53: 5)
Hur kan vi ta emot och förkunna denna sanning när vi ser så många kristna som lider av olika sjukdomar? Varför är det så? Är
helade verkligen något som gäller idag? Många tro att det gäller idag men bara som en teori inte som en levande verklighet.
Trots detta är helade tillgängligt för alla kristna genom tron på Guds Ord, och genom den Helige Andens smörjelse! (Jesaja
10:27)
När Herren först kallade mig att bedja för sjuka så visste jag inte mycket om helande. Idag efter att jag i många år har sett
massor av mänskor totalt helade genom den Helige Andes kraft, så vet jag fortfarande inte helt och hållet varför Gud verkar
som Han gör.
Kanske är det så att det är lättare för en del mänskor att ta emot helande från Guds Ord därför att de hör det oftare Rom. 10:17.
Men ibland så blir mänskor som inte ens är troende också helade. Detta förändrar inte den bibliska sanningen att all kristna har
rättighet genom förbundet i Jesu blod att leva sina liv fria från synd och sjukdom. (Gal.3:13) Enligt Guds lag och Guds
perspektiv så är vi alla redan helade, även innan våra kroppar får uppleva denna sanning.
Så räcker det att bedja för att bli helad? Låt mig svara på den frågan med en annan fråga. Räcker det att bedja för att bli född
på nytt? Under medeltidens mörkaste århundraden försökte mänskor på olika sätt att förtjäna förlåtelse från sina synder. Men
en dag så fick Martin Luther en uppenbarelse att förlåtelse från synd togs emot genom tron inte genom gärningar för att ingen
ska berömma sig. Denna sanning revolutionerade kyrkan och världen.
När det sedan gäller helande för våra kroppar så fungerar det på samma sätt !
Redan som barn och tonåring hade jag visioner av hur Gud ville att jag skulle ta budskapet om helande till världens nationer
och jag upplevde därför ett allt starkare intresse att lära mig mer om "barnens bröd". Min far Nils Wågsjö berättade ibland om
hur han fått motaga helade många gånger som både barn och vuxen. Han berättade bland annat om att när han som
evangelist hade han fått blindtarms inflamation så hade hans vän pastor Brohede bett för honom och Herren hade fullständigt
helat hans kropp.
Han berättade också hur min farmor tant Svensson hade blivit helad från reumatism under Smith Wigglesworths besök i
Filadelfia i Stockholm. Han kom på besök till Sverige inbjuden av Lewi Petrus men blev sedan utvisad ur landet av
myndigheterna.
Så jag minns hur spännande det var för mig när Kathryn Kuhlman (också inbjuden av Levi Petrus) kom på besök till Sverige
och mänskor blev helade genom den Helige Andes kraft. Jag var en ung pojk och kunde besöka varje möte hon hade i
Göteborg och Jönköping.
När fienden sedan attackerade min kropp med fysiska problem som inte hade någon medicinsk lösning så beslutade jag mig
för att helt förtrösta på Herren för min och min familjs hälsa.
Vi har nu levt i denna sanning under många år och kan vittna om att Guds Ord håller även när det gäller hälsan, om vi går ut på
det i tro. Det är precis som frälsning från synd, något som vi får tar emot av nåd genom tron, inte av oss själva Guds gåva är
det. Inte av gärningar för att ingen skall kunna berömma sig Ef. 2:8. Och precis som vi behöver bygga vår tro och stå emot
synde dagligen, så behöver vi också bygga vår tro och stå emot sjukdomen och den ska också fly bort ifrån oss. (Jakob 4:7)
Låt oss bryta den religiösa vanan att bara be Gud hela oss när vi mår dåligt. Vår kallelse är att leva i gudomlig hälsa genom
tron varje dag. Jag säger detta utan att glömma de som lider och är sjuka, de stöder vi och beder för enligt Ordet. Men på
samma gång får vi inte glömma Guds kallelse till oss all att leva i tro.

Bibeln säger om Abraham att han inte var svag i tron eller såg till sin kropp (från eng.) (Rom 4:19) Så vad såg han på ? Guds
löftes profetiska uppfyllelse.
Innan vi kan leva ett liv fullt av hälsa och helande så måste vi också i tro se oss själva friska och helade. Detta är vad Fadern
ser när han ser oss genom Kristus Jesus och detta är vad vi också måste se och föreställa oss när vi ser oss själva i Guds
Ords ljus.
Låt oss göra det till en vana och en del av vårt dagliga umgänge med Gud att meditera och ta emot löftet i Rom.8:11. Vi gör
detta som en trosbekännelse och inte som en ritual, men som en del av vår tillbedjan till vår kärleksfulle himmelske Fader.
Därför att hans Ande som uppväckte Jesus ifrån de döda bor i mig. Han (Fadern) som uppväckte Kristus ifrån de döda skall
också idag ge liv (och hälsa) till min dödliga kropp genom sin Ande som bor i mig. Jag står emot sjukdom och smärta, de måste
fly bort ifrån mig i Jesus namn! (Rom. 8:11 och Jacob 4:7 fritt översatt).
När vi gör detta så utvecklar vi trons som en livstil. Vi äter Gudsbarns bröd som ger oss gudomlig hälsa och helande för våra
kroppar och ärar till vår himmelske Fader. Amen!
Bibelord som du kan studera och tänka på : Matt.15:26, Matt.8:17, Jesaja 53:5, Gal.3:13, Ef.2:8, Jacob 4:7, Rom.4:19,
Rom.8:11.
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