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Förord

Förord
 I denna bok kan Du läsa en fantastisk samling livsberättelser som
handlar om övernaturliga ingripanden i Sverige i vår tid. De har alla
detta gemensamt att de är väl dokumenterade. Vi som arbetat med
boken har träffat eller känner människorna personligen. Ett läkarteam
har granskat den medicinska dokumentationen av berättelserna.
Resultatet av denna granskning finns på hemsidan
www.guidetillhelande.se

 De flesta inslagen är reportage, skrivna av olika journalister och
skribenter och har varit publicerade främst i tidskriften JUNIA. Den
finns bland annat på Sveriges alla vårdcentraler.

En del av berättelserna har tidigare i kort version funnits med i
någon bok från förlaget OmegaSkrift. Dessa har nu uppdaterats
och gjorts som reportage.

 
Boktiteln är Guide till helande, inte en handbok för helande. Vi gör
nämligen inte anspråk på att ha svaren på alla frågor i ämnet, men
vill lyfta fram en stor och mäktig Gud.

Redaktören Anita, som själv är synskadad, har både en son som
blivit mirakulöst helad från vattenskalle och cancer och en son i
himlen. Ett arbetsnamn på boken har varit ”I Guds verkstad”.

  
Anita Barker Andersen, redaktör i samarbete med Marie och Roger
Arnfjell, chefsredaktörer för tidskrifterna Junia och Något för Alla

  
Följande journalister och skribenter har medverkat:

Linda Berg
Ann-Britt Björk
Mari-Anne Eklöf
Frida Funemyr
Hans Gardelach
Sofia Gustavsson
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Zandra Hedman
Ingegerd Hedström
Christina Holmén
Jane Josephson
Fredrik Larsson
Titti Axén Sonesson
Stig-Evert Thornberg

 

TACK till alla som har bidragit och på olika sätt medverkat till att denna
bok har blivit en verklighet!
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KAPITEL 1
Max tre månader att leva

Text och foto Ann-Britt Björk

Du har max tre månader kvar att leva.
Med de orden ringande i sina öron
återvände Anita H. hem från dåvarande
Umeå Regionsjukhus en dag året 1989.
En dag i stor chock och en dag som
skulle betyda vändningen för hela
hennes fortsatta existens som människa.
Många och stora undersökningar hos
cancerspecialister hade lett fram till
diagnosen ”obotlig levercancer”. Nu
sexton år senare lever Anita i högsta
grad ett engagerat och utgivande liv för sina närmaste och driver
second hand-boden i sin villa några mil söder om Umeå. Det som
hänt Anita är ett ingripande från en ”högre instans”, den hon haft
aningar om och sökt ända sedan tonåren.

 
Jag ringer på hos Anita i villan en gråmulen fredagsförmiddag i oktober
och möts av en vänlig dam som genom sitt handslag förmedlar stor
värme och fasthet. Hon visar mig runt i huset, där hon både bor och
bedriver sin second hand-verksamhet. Med avkastningen hjälper
hon barn med behov av stöd, både i Sverige och i tredje världen.
Flera rum, förråd och garaget är fyllda med kläder, prydnader,
leksaker, naturgodis etc. Allting ordnat mycket smakfullt. Men, hur
orkar hon hålla ordning på allt detta?

– Jag har en liten lokal, så för att ha ordning och reda på grejerna
måste man ordna det på ett visst sätt, svarar Anita. Det är mycket
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strykning, tvätt, uppackningar, mycket att bära och varje fredag och
lördag, då det är försäljning, ska skyltarna ut och in.

– Hur ska jag orka idag? tänker jag ibland på fredagarna, då jag
stiger upp. Men då sätter jag mig på sängkanten och så ber jag till
Gud: Ge mig kraft och styrka så jag klarar av den här dagen. Och
det funkar! Det är som tröttheten bara blåser bort och jag får ny
kraft, tillägger Anita med tacksamhet i rösten.

 
I slutet av åttiotalet var Anita vid ”vägens ände” och livet hängde på
en skör tråd. Hon, som alltid varit en riktig arbetsmyra, hade jobbat
som såg- och flisarbetare, inom hotell- och restaurang, på dagis och
senare som hemvårdare, orkade inte som förut. Hon fick gå ned i
arbetstid, steg för steg, tills det så småningom tog helt stopp.

Läkarna visste inte, till en början, vad som fattades henne, men
efter många undersökningar, av specialister på lasarettet i Umeå,
upptäcktes leverförändringar. Upptäckten följdes upp med ännu
större undersökningar som så småningom ledde fram till diagnosen
levercancer.

 
Anita fick cancerbeskedet av sin läkare och den dagen tycktes allt
rasa samman.

– Det var hemskt! Jag sjönk långt ned. Det går inte att beskriva
hur det kändes, minns Anita och frågade sig själv: Vad har jag gjort
för ont, då jag har fått en sådan här sjukdom och ska dö inom tre
månader? Jag får inte ens se mina barnbarn växa upp…

 
Anita vet inte hur hon kom hem den där dagen från lasarettet. Hon
var i ett chocktillstånd och lade sig att vila, utan att ha berättat om
cancerbeskedet för sin man. Maken åkte till jobbet följande dag
ovetande om Anitas diagnos.

– Nu får det gå hur det vill, men nu ska jag anropa Jesus, berättar
Anita om sitt beslut den morgonen. I mitt undermedvetna fanns en
aning om en högre instans. Jag ville tro att om jag anropade Jesus så
skulle jag få bönesvar. Nu eller aldrig!

– JESUS, om du finns, om du lever, om du gör mig frisk här och
nu, så ska jag överlämna mig och bli ett Guds barn, bad Anita.
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– I samma ögonblick så gick en ström ifrån huvudet genom hela
kroppen ner till fötterna och upp tillbaka dit där levern sitter, berättar
Anita. Där var det precis som om en kniv vreds om och jag kände
en fruktansvärd smärta. Så gick värmeströmmen upp i huvudet igen
och det kändes som jag hade samarinbubblor i hela kroppen. 

 
Minnet av Guds vidrörande den där dagen för sexton är sedan, väcker
starka känslor hos Anita och jag skymtar tårar i hennes ögon och
rösten sviker henne, när hon fortsätter att berätta.

– Sen blev det alldeles ljust i rummet och så hörde jag en röst som
sa: ”Var inte orolig, jag är med dig” Då satte jag mig upp i sängen
och började sjunga på en sång, som jag aldrig hört förut. Men jag
hörde den senare i kyrkan. ”Tänk vad Gud är god ändå, som har
ordnat allting så, att för stora och för små, himmelsk frälsning och
hjälp kan fås.”

Anita sjöng den sången om och om igen och hon tyckte sig sväva
ovanför golvet, när hon steg ur sängen. Glädjen var total och hela
den dagen befann sig Anita i ett lyckorus.

 
När maken kom hem från jobbet, kunde han tydligt se att något
hade skett med Anita. Hon berättade om cancerbeskedet och
helandeupplevelsen.

– Han blev paff, berättar Anita. Han hade länge förstått att jag led
av något allvarligt, för jag hade gått på många kontroller under en
lång tid och dessutom hade jag gått ner i vikt och var mycket svag.

Min man smittades av min glädje, även om han inte kunde dela
min nyvunna gudstro.

 
Anita kom till en ny kontroll på lasarettet i Umeå, ett par veckor
efter helandeupplevelsen. En hel del prover togs men dessa gav inga
indikationer på sjukdom eller cancer. Den läkare, som gett Anita
diagnosen levercancer, tog en ny röntgen på hennes lever.
Röntgenbilderna avslöjade ett stort ärr på hennes lever, men ingen
tumör.
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– Här har det hänt ett under, sa min läkare när han visade mig
röntgensvaret, berättar Anita. Levercancer är det ingen som
överlever, tillade han (1989 var levercancer obotlig).

– Ja, jag vet att jag blivit helad, svarade jag och satt där och var så
glad. Han såg säkert hur jag strålade. Jag fick åka hem igen fullt
frisk. Strålningen som var planerad, det sista man kunde göra för
mig, fick ställas in, berättar en överlycklig Anita.

 
Anita glömde inte sitt löfte till Gud om att bli hans barn, ifall hon
skulle bli helad från sin cancer. Hon fick sitt bevis och det tydliga
svar, som hon bett om och bara tre veckor efter upplevelsen döptes
hon i kyrkan. Hon fick många vänner, som stöttade och hjälpte henne
under tiden som följde och de finns fortfarande kvar.

– Men det bästa är ju att jag får stå här på secondhandförsäljningen,
för då får jag berätta för många människor, förklarar Anita. Jag får
också telefonsamtal från människor med levercancer, som fått höra
att jag haft det och blivit frisk. De vill veta hur det gått till och hur det
är idag.

Anita är ett levande bevis på att det finns helande till och med från
levercancer. Hennes livsinriktning och inställning till kristna värden,
till naturen och till människor som lider nöd och far illa tog en helt ny
vändning efter närkontakten med Jesus Kristus.

 
– Bibeln lär ju att vägen till Gud går genom Jesus. Det hade jag

med mig ända från barndomen, minns Anita. Det gick ändå så långt
att jag inte ens vågade ta Jesusnamnet över mina läppar eller ens
läsa en kristen tidning. Jag kände mig som hjärntvättad.

Men Jesusnamnet, det namn som Anita av rädsla inte hade vågat
uttala blev för henne, den enda utvägen till helande och frälsning.

 
Anitas second-handbod är öppen, eftersom det är fredag och det
är många som kommer för att handla. Hon ringer efter förstärkning,
när det står klart att det annars blir svårt att fullfölja intervjun. Jag
följer Anita ut i second-handboden. Där är Anita i sitt rätta element
med sitt lågmälda och glada bemötande av kunderna och med sin
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fingertoppskänsla. Jag förstår att det måste finnas någon annan än
slumpen, som ställt henne där.

 
En liten stund senare berättar hon:

– På lasarettet i Umeå, under undersökningstiden, såg jag inom
barnavdelningarna vilket stort behov det fanns av att föräldrarna
skulle kunna vara tillsammans med sina barn under slutskedet av
deras liv. Men också att barn, som var på väg att bli friska, skulle få
ha sina föräldrar hos sig. Att de kunde sova där, köpa lite extra gott
till barnen och kanske lite leksaker till dem, så att de fick lite
omväxling. Då kände jag att nu när helandet har skett så vill jag göra
någonting för dem. Det var så det började.

– Jag har upplevt att det jag håller på med, second-
handförsäljningen, är en uppgift, som Gud har gett mig. Ett kall. Att
det var meningen att jag skulle få överleva för att jag skulle jobba
med det här, säger Anita med påtaglig ödmjukhet.

En del av pengarna från försäljningen ger hon till de cancerdrabbade
barnen på onkolog- och barnavdelningen på Umeå lasarett. En del
ges till cancerforskningen genom Cancerfonden och resten till länder
som Tanzania, Indien, Turkiet och Portugal genom några
missionsorganisationer.

 
 ”Pilgrim” som betyder Guds budbärare, har blivit ett med Anita
och hennes inre. Hon vill vara en sådan och det händer att hon får
be för människor, som ringer för att samtala om sin cancer. De vill
höra Anita berätta om sitt helande och hon är tacksam att få vara
med och förmedla tro på Guds möjligheter till de personer som
söker henne.

– Jag upplever en alldeles speciell kommunikation med det
himmelska, som jag både är förvånad och tacksam över. Bibelord,
som jag inte tidigare förstått, kan jag nu ta till mig. Jag får en sorts
klarhet och orden blir levande för mig, förklarar Anita.

 
Anita har lätt för att berätta och allt hon delar med sig andas en inre
övertygelse, en Jesuspassion som strålar från henne och till alla i
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hennes närhet. Anita delar ännu en upplevelse, som betytt oerhört
mycket för henne och barnen med deras familjer.

 
Den var den gången för sex år sedan då hon blev kallad till sin f d
makes dödsbädd. Han hade ett viktigt ärende. Han kunde inte lämna
jordelivet, innan han fått be henne om förlåtelse, för att han sårat
henne så djupt under deras tid som makar.

Maken var alkoholiserad och Anita och de två barnen upplevde
många tunga och svåra dagar under många år, fram till den dag då
hon lämnade honom för att orka ta hand om sina barn och själv
kunna överleva.

– Det var svårt att förlåta. Utan Jesus hade det inte fungerat, säger
Anita och gör en kort tankepaus.

– Men det var värt allt. Det blev en stor förändring hos mina barn
och barnbarn genom den här händelsen, förklarar Anita med allvar
och lättnad i rösten.

– I spåren av förlåtelsen förlöstes även hennes närmaste, barnen
och övrig släkt, till att se de kristna värdena med nya ögon. Barnens
pappa kunde lämna jordelivet förlåten av dem alla. Anita fick
överlämna honom i Jesu händer och det har berört henne djupt. Att
förlåta, även om det kan kännas svårt, blev till en viktig lärdom.

 
Det har blivit eftermiddag. Jag har fikat med Anitas make vid
köksbordet, tittat på fotografier av de gemensamma barnen, två från
vardera hållet, och de sju barnbarnen. Där finns också lille Joel, som
är 3 år och Anitas första barnbarnsbarn. Hon är mycket stolt över
att vara gammelmormor. Anita blir snart pensionär, får jag veta och
undrar hur det kommer att gå. Kommer hon att hålla på så här även
då?

– Ja, det tror jag, men under den kallaste tiden under vintern, under
januari och februari, ska jag göra uppehåll. Det blir nog svårt att
”lägga ner”, det är som en mara. Den minsta lilla tid jag har över, så
är jag därute i boa.
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Sommartorpet, makens föräldragård, är en viktig plats för Anita.
Där kan hon tillsammans med sin man koppla av och hämta ny kraft
till både kropp och själ.

– Där ser jag Guds skapelseverk på ett annat sätt. Där får jag tid
till att koppla av. Jag ser hur det växlar olika tider på året och jag
hör fåglarna sjunga, säger Anita drömmande.

– Jag har börjat se och upptäcka den fantastiska naturen däruppe
i den lilla bondbyn och där släpper all stress, för det är så tyst och
fridfullt.
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Kapitel 2
Kristen bluff ?

Text Titti Axén Sonesson

Efter en rad tragiska förluster av
nära anhöriga förlorade Janne sin
enkla barnatro. Under tonåren
övergick han till att bli en ”sekulär
humanist”, som ansåg att ”allt som
tillhör livet på jorden kan förklaras
med naturvetenskapliga metoder
och s.k. sunt förnuft”. Trots detta
fanns det en längtan och saknad
inom honom efter en äkta
andlighet. I sitt sökande kom han
i kontakt med olika andliga traditioner som oftast var av mörkare
ockult karaktär.

Under 70-talet var Janne och hans fästmö med och startade upp
ett känt hälsohem. Inflytandet av New Age och olika former av
österländsk mystik och österländska religioner var redan vid denna
tid mycket starkt inom den s.k. hälsorörelsen och den alternativa
naturmedicinen. Janne provade allt det nya och spännande, som
han mötte, utifrån en ärlig längtan efter sanningen; astrologi, svart
och vit magi, telepati, antroposofi, spådom, teosofi, kosmologi,
hindusim, buddhism, reinkarnation och så vidare.

 
Janne gjorde ett par resor till Asien under 1970-talet för att närmare
studera vissa religioner på plats och inte minst för att ”avslöja” vad
han uppfattade som den kristna bluffen.

– Men det blev i stället jag, som blev totalt avslöjad och avklädd
in på bara skinnet.
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Vi låter Janne berätta vidare med egna ord:

Strax efter hemkomsten från min andra Asienresa 1974, blev jag
svårt sjuk i mina njurar och det bara förvärrades under en
fyraårsperiod trots stora insatser med både traditionella och
alternativa medicinska behandlingar. I slutet av 70-talet jobbade jag
vid ett större sjukhus. Genom att varva arbete och studier utbildade
jag mig till sjukskötare för att i ett senare skede återvända till det
hälsohem, som jag var med och startade upp. Men det skulle visa
sig att Gud hade helt andra planer för mitt liv!

 
På Mölndals Sjukhus blir jag bekant med en av mina kvinnliga
medpatienter som inbjuder mig att delta i hennes kristna bönegrupp.
Själv är jag, minst sagt, måttligt intresserad och fortfarande mycket
starkt influerad av mina tidigare andliga erfarenheter och motsätter
mig det mesta av det jag får se och höra i denna bönegrupp, vars
medlemmar jag ändå uppskattar och tycker mycket bra om.

 
Brita, som leder bönegruppen, är mycket svårt sjuk i cancer och
har haft läkarnas dödsdom hängande över sig vid ett par tillfällen,
men tror på helande genom förbön. När hennes tillstånd ytterligare
försämras, beslutar hon sig för att uppsöka en församling som
arrangerar ett förbönsmöte med den blinde evangelisten Rolf
Karlsson. Det är nu kvällen den tredje december 1978 och på något
sätt lyckas hon övertala mig att följa med, trots att jag själv är mycket
dålig i mina njurar och tämligen psykiskt svag.

Det är väldigt kallt ute och efter några mils körning från Mölndal
lägger värmesystemet i färdtjänstbussen av helt. Rutorna börjar imma
igen. Temperaturen faller snabbt och vi börjar alla, den cancersjuka
kvinnan, hennes båda vuxna söner, några vänner ur bönegruppen,
chauffören och jag, huttra av kylan.

Mina sjuka njurar är mycket känsliga för kyla och börjar nu värka
så illa att jag ber att få hoppa av för att kunna få lift tillbaka hem. De
lyckas övertala mig att fortsätta och intala mig att ”det nog blir bättre
när vi väl kommer fram och in i kyrkans värme”, och har vi ändå
kommit så här långt så låt gå för det då!
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Kyrkan är fullpackad till sista ”plankan” så när som på några lediga
platser längst fram och det bär mig emot att gå fram, för jag känner
mig verkligen som en främmande fågel i sammanhanget, men den
cancersjuka kvinnan vill absolut sitta längst fram och så får det bli!

Jag lyckas pressa mig ner på en ledig plats i andra bänkraden
mellan två bastanta damer, som något ovilligt makar sig åt sidan och
ger mig vassa blickar, som inte ter sig alltför välkomnande.

 
Mötet inleds med några sånger, varefter evangelisten predikar utifrån
en text i Romarbrevet, där särskilt två meningar sitter som fastetsade
än i denna dag:

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)
och: ”Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår
skuld lade Herren på honom” (Jes 53:6).

Jag måste nog medge att jag kände mig utomordentlig träffad och
att detta var så mitt i prick att jag kände ett ordentligt styng i hjärtat!
Jag önskar springa ut så fort som möjligt, men känner mig ytterst
generad p.g.a. allt folket i den nu mer än fullsatta kyrkan, där somliga
t.o.m. får stå, då det saknas sittplatser till alla. Så det är bara att
lugnt sitta kvar och ta sig igenom hela predikan! Snart kommer jag
att kunna avslöja den kristna bluffen.

Efter predikan är det så äntligen dags för evangelisten att på sitt s.k.
profetiska sätt uppenbara sjukdomar och brister och genom den
helige Andes ledning hela de sjuka genom förbön, tilltal och
handuppräckning.

När han har ställt ett tiotal ”diagnoser” och folk hittills följdriktigt
har räckt upp sina händer för helande, händer detta: Båda mina
njurar värker nu så vansinnigt svårt att det känns som om jag kommer
att svimma när som helst av smärtan. Jag tänker att jag inte får ramla
åt sidorna och hamna i knäet på någon av de bastanta matronorna,
som omger mig på båda sidor, utan jag måste försöka falla framåt
med risk för att slå huvudet i ryggstödet på framförvarande bänkrad,
vilket inte verkar vara så mycket bättre.
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”Gode Gud, om det finns någon sanning i det här spektaklet, som
jag ser runtomkring mig just nu, så vill jag att Du bevisar det genom
att hela mig, innan jag blir fullständigt galen!” Jag tänker bara tanken,
men låter den inte gå högt över mina läppar.

 
Några sekunder senare tystnar evangelisten och vänder sin blick
mot det håll där jag sitter. Så talar han och säger med sin milda
stämma: ”Det sitter en man någonstans framme till höger, som har
haft stora problem med sina njurar de senaste fyra-fem åren och du
lider svårt både fysiskt och psykiskt. Den Helige Ande visar mig att
du har svåra förkalkningar i njurarnas kärlnystan. Räck bara upp
din högra hand, så skall du bli helad omedelbart!”

 
”Aha, det finns tydligen en till här, som har samma problem som
jag!” tänker jag och blir lite nyfiken och vänder mig om för att spana
över hela kyrkan inklusive läktaren efter en uppräckt hand. Men
det syns ingen vart jag än tittar.

”Ha, ha, nu fungerar inte detta längre. Hittills har de verkligen varit
duktiga på att komma ihåg sina roller och har väl övat hela
eftermiddagen inför det här kvällsmötet. Men nu är det tydligen någon
stackare, som har glömt av sig. Ha, ha, så förargligt då!”

Jag känner faktiskt en viss skadeglädje, för jag tycker fortfarande
att hela ”den här fanatiska frikyrkogrejen” är både suspekt och
pinibel!

Evangelisten upprepar sin uppmaning och jag vänder mig om igen
för att se om någon nu äntligen kommer ihåg sin ”replik” till slut.
Inget resultat!  ”Ha, ha, ha, det var väl det jag trodde!”

Vem söker vem?
”Du har en tredje och sista chans!” nästan ropar han därframme.

”Vilken klantskalle som inte kommer ihåg att räcka upp sin hand,
när det är dags!” tänker jag i mitt, allt annat än stilla sinne, när jag
känner hur en osynlig hand tar tag i min och bara drar den rakt upp,
medan jag förvånad bara ser på. Är det måhända en ängel?

Plötsligt som ett blixtnedslag kommer Guds helande kärlekskraft.
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Den går från handen genom hela kroppen ända ner till fötterna och
helar mig på mindre än en sekund! Det känns naturligtvis helt
underbart att bli befriad från den hemska smärtan och det långvariga
lidandet!

 
Men det bästa av allt är att få uppleva Jesu närvaro i sitt hjärta! Att
plötsligt bara veta att Han älskar mig totalt, att Han har dött och
uppstått för min skull och att han lever idag och förmår allt!
Frälsningens mysterium, det största av alla, kan naturligtvis inte
beskrivas eller förklaras med mänskliga ord. Det måste upplevas!

Efter tio års uttalad ateism och ytterligare tio år av sökande på allt
annat än kristna vägar händer så det stora miraklet i en situation, när
det är som minst väntat!

Vilken nåd! Vilken Gud, som söker upp det som var förlorat!
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Text Jane Josephson 

”Nu kan du hjälpa mig upp
ifrån rullstolen”, sa Laila.
”Men det vet du väl att jag
inte kan”, svarade Tomas

”Du, lita på mig”, sa Laila
tillbaka. ”Hjälp mig upp!”

Laila var 27 år gammal,
när hon hamnade i rullstol
efter en luftballongsolycka.
Idag är hon gift med Tomas
sen fyra år tillbaka, helad
och mamma till Joshua två
år.

 
Det är höst och luften är rå.
Den tidigare, på morgonen,
så blå himlen är nu grå och
mulen, så värmen inomhus
gör gott. Joshua springer
runt och pockar emellanåt
på Lailas uppmärksamhet. Men Laila plockar lätt upp tråden från
där vi blev avbrutna och fortsätter sin berättelse när Joshua är nöjd
igen och roar sig med annat.

Det var en rad olyckliga omständigheter, som ledde till den
ödesdigra landningen en eftermiddag för cirka 12 år sedan. Piloten
och de fem passagerarna kraschade rakt in i ett stenblock och Laila
kände direkt att någonting gick snett i krocken, vad det var visste
hon inte då. Senare visade det sig att flera diskar i ryggraden gått
sönder. En skada som gav Laila oerhörd smärta i ryggen och
förlamning i benen.
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– Mina ben var som kokta spagettistrån som bara vek sig. Jag
tänkte att kroppen kanske blev så chockad att den blev paralyserad.

Efter mycket om och men kom hon till akuten.
 

När personalen ville ha hennes hjälp vid förflyttning kunde hon
fortfarande ingenting göra.

– Det var ju inte så att jag tänkte att nu är jag förlamad. Jag tänkte
mest att det går inte, jag kan inte hjälpa till. När de började dra i
mig, tuppade jag av för att det gjorde så ont och då blev det lite fart
på dem. Jag kom snabbt in på ett rum och fick sedan smärtlindring.

 
Två och en halv timme senare kom läkaren till Laila med
röntgenplåtarna och konstaterade: ”Ja då blir du kvar...”. Laila, som
börjat må bra efter all smärtlindring, förstod inte vad läkaren menade
men blev till sist överbevisad om att hon var lam, när hon själv försökte
röra sig och inte lyckades.

 
Hösten –02 hade hennes församling en iransk predikant på besök.
Under lördagens kvällsmöte bjöd han in dem, som hade behov i
sina kroppar att komma fram för förbön.

– Jag är inte en sådan person som går fram för förbön så fort jag
får den möjligheten, men den gången kände jag verkligen ett tilltal
att nu skulle jag göra det. Så jag rullade fram i rullstolen och han bad
för mig.

– Det hände inget speciellt just då, men natten till söndagen och
på morgonen, när jag vaknade var det brännhett på insidan av mina
vrister och det stack, som om fötterna hade sovit. Jag sa till Tomas
att känna på mina fötter, för de var alltid iskalla annars. Jag sa: ”Känn
vad varmt det är!”. Men de var lika kalla som vanligt, trots att de
kändes varma på insidan. Då förstod jag att något var på gång.

Söndagen och måndagen gick och inget mer hände. På tisdagen
var det körövning och kören hade sjungit och lovprisat Gud i nästan
en timme, när körledaren Monica bad dem som ville att lägga sina
händer på Laila och be.

– Guds närvaro var verkligen så stark där! Rätt som det var rusade
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alla fram och lade händerna på mig och bad: ”Nu är det nog, nu får
det ske en förändring, i Jesu Namn!” Vi grät och snoret rann. Kära
nå´n! Tur det fanns näsdukar!

En tjej i kören sa att hon upplevde att Laila skulle upp och gå.
Genast var den mänskliga tanken där som ironiskt sa: ”Lycka till!”
men Laila kände ändå att det flickan sa var viktigt.

– Jag hade lärt mig så mycket att jag hann stänga till munnen först,
men sedan sa jag i alla fall ”Hur gör vi då?” ”Vi hjälper dig upp”, sa
de. Då kände jag åter igen rent instinktivt. ”Lycka till, det kommer
inte att gå”. Så de hjälpte mig upp. Jag hade ingen koll och var så
rädd att de skulle tappa mig, eller att jag skulle tappa balansen och
ramla och att allt skulle bli värre. Allt snurrade runt i mitt huvud.

– De drog mig upp och framåt. Efter en liten bit kände jag bara,
hur det rann till. Helt plötsligt kände jag att fotsulorna var i marken.
Det var kontakt och så började mina ben att fladdra som värsta
Bambi på hal is.

De fortsatte att gå runt i lokalen, men på tredje varvet kände Laila
att det var kontakt mellan fötterna och hennes hjärna och att hon
kunde sätta det ena benet framför det andra och styra stegen. Det
var första gången på nästan tio år.

 
Väl hemma väntade hennes man Tomas. Han visste ingenting, om
det som hänt. Laila avvaktade med att berätta till dess att de var
uppe i lägenheten, så hon kunde göra det i sin egen takt. Tomas i sin
tur hade förstått att något speciellt hade hänt.

 ”Nu kan du hjälpa mig upp ifrån rullstolen”, sa Laila.
 ”Men det vet du väl att jag inte kan”, svarade Tomas.
 ”Du, lita på mig”, sa Laila tillbaka. ”Hjälp mig upp!”
– Jag var ju helt slut efter de där tre varven i kyrkan, för jag hade

ju inga muskler kvar i benen efter alla år i rullstol. Men så hjälpte
han mig upp, för han såg något i mina ögon.

– Det var första gången vi stod utan hjälpmedel, utan någon annans
hjälp. Bara vi två, helt själva. Det var första gången vi kysstes stående
och tittande på varandra efter olyckan. Sedan grät vi som två små
barn.
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Senare berättade Tomas för Laila att precis vid sjutiden, när han
skulle titta på ”Jeopardy”, hade han upplevt att Gud sa åt honom att
stänga av. Han förstod ingenting, men stängde av och började be.
Han visste inte för vad, men han bara bad och bad och bad. Bad att
allt skulle lösa sig på bästa sätt, vad det än var. De räknade ut att
rent tidsmässigt började Laila  gå precis, när Tomas bett färdigt.

Tomas och Laila hade varit gifta i två år, när Laila blev helad och
hon var även gravid med Joshua vid det tillfället, trots att hon hade
fått besked av läkare att det inte skulle gå.

Hennes vardag hade bestått av ständig värk i ryggen och när det var
som värst åt hon 36 tabletter om dagen. Morfinsprutor och andra
starka mediciner tog hon till, när inget annat hjälpte. Smärtan i ryggen
hindrade henne även från att använda armarna fullt ut. Hon kunde
inte lyfta ett glas eller en kopp själv utan fick använda sugrör. Hon
kunde inte sätta på sig strumpor själv. Hon var helt beroende av
hjälp av andra. Trots smärtan trappade hon ner på medicinen, för
att kunna bli gravid och efter helandet slutade hon helt med all medicin.

 
Hur såg du på helande under din tid som lam?

– Jag vet inte hur jag såg på det egentligen. Det enda jag lade
märke till var att det bara var jag, som var kristen, som blev så
skadad. De andras skador höll bara i sig i ett par månader och
sedan var de helt återställda. Då tänkte jag självklart: ”Gud hur kunde
du göra det här mot mig. Hur kunde du tillåta det här?”. Ända tills
jag insåg: ”Hallå, jag har faktiskt överlevt någonting”. Jag kunde lika
gärna ha brutit nacken och dött. Sen började jag sätta min förtröstan
till Gud.

Många år hann gå, innan Laila till slut utmanade Gud och satte allt
på ett kort. Med tiden hade det blivit väldigt levande för henne att
helande även fanns för henne. 

– Jag hade, som jag själv såg det, kommit till ett vägskäl med
Gud. Det sa mig att antingen är det bara lögn alltihop och då kan vi
lägga ner det här eller så är Guds ord sant och gäller mig, här och
nu. Och då måste jag ta tag i sanningen och förstå den. Jag sa allvarligt
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till Gud: ”Innan det här året är slut vill jag bli helad”. Sedan grävde
jag efter vartenda  bibelord jag över huvud taget kunde hitta, som
har med helande att göra i Bibeln. Jag strök under och bara talade
ut de här orden, därför att det står att tro kommer av hörandet, att
man hör Guds ord och talar ut det. Jag satte upp en massa bibelord
överallt. Personalen på hemtjänsten undrade väl vad jag höll på med,
men det struntade jag i. Det var mitt hem.

– Jag bara ropade till Gud och vägrade att ge mig. Jag förväntade
mig att jag valde rätt, att det skulle bli som Guds ord sa.

Så händer det och då inser man ju ännu mer, vad svårt vi gör det
som människor. Men när ingen annan kan hjälpa en och man bara
har Guds ord, vad väljer man då? Antingen väljer man att tro på
Guds ord eller inte. Jag valde att tro. Och på den vägen är det.

 Hur är din relation till Gud idag jämfört med innan olyckan?
– Skillnaden är att jag har lärt känna Gud. Jag tyckte att jag kände

Gud innan, men jag har förstått nu att helande tillhör inte bara folk i
Indien eller Afrika. Tänk om jag hade lagt ner lika mycket energi på
att lära känna Gud från början som att själv rulla runt överallt och
försöka hitta en lösning. Så under den här tioårsperioden kan man
lugnt säga att jag har lärt känna Gud. Framför allt Guds ord.

 
Än idag kan det hända att Laila använder sin trehjuliga elrullstol.
Men hennes muskler tränas upp och blir starkare allt eftersom tiden
går och snart ska hon göra sig av med den. En av Lailas drömmar
nu är ett syskon till Joshua.
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Sedan detta skrevs 2004 har hennes dröm blivit uppfylld. Familjen
har utökats med ytterligare en son.
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transplantationer
Text Titti Axén Sonesson

Kan man tro på mirakler när allting envist verkar peka på motsatsen?
Möt Meri-Mirja som vet att mirakler sker. Hon har en helt makalös
berättelse att dela med sig av. Den handlar om tro och tålamod
genom verkligt tuffa tider.

Meri-Mirja var en finsktalande 20-årig tjej som packade väskorna
för att arbeta hos en barnfamilj här i Sverige. Pappan i familjen hade
fått cancer, och familjens mormor var också sjuk. Hon hade
lungtuberkulos, så läkarna ville därför undersöka alla som levt nära
familjen. Också Meri-Mirjas lungor röntgades. Då hittades en tumör
i hennes högra lunga, och detta blev bara en liten föraning om vad
som skulle komma.

 
Efter att tumören i lungan opererats bort, hittades fler tumörer. En
satt mellan lungan och hjärtat. Ytterligare en satt på andra lungan,
och ännu en i magen. Trots detta kan Meri-Mirja nu berätta om vad
hon fick uppleva på sin väg mot
frihet från både cancer och andra
sjukdomar. Hon inte bara
överlevde, utan blev fullständigt
frisk. Hon till och med fick nya
organ – utan transplantation!
Och mer ändå: även hennes
närmaste fick uppleva en lång rad
fantastiska mirakler. Meri-Mirja
berättar om tiden närmast
upptäckten av alla cancertumörer
i sin kropp:

 
Meri-Mirja 38 kg, 174 cm
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– Rätt snart påbörjades en tuff strål- och cellgiftsbehandling. Jag
blev självklart rätt dålig, minns Meri-Mirja.

 
– I början bad jag inte speciellt om att Gud skulle hela mig. Jag bad
bara att Gud skulle göra någonting – ta mig till himlen kanske. Det
var jobbigt att vara så oerhört beroende av andra. Läkarna hade
berättat för mig att jag bara hade högst ett halvår kvar att leva.

 
Men behandlingen pågick i ett och ett halvt år. När hon, trots sitt
tillstånd, genomlevt ett helt år över tiden trots krävande behandlingar,
kom så sommaren 1994. Då var Meri-Mirja riktigt illa däran. Hon
hade tappat allt hår, och vägde bara 38 kg. Hon tog sig ändå till ett
kristet möte. Där fick Meri-Mirja en syn: 

– I en syn fick jag se hur jag befann mig på andra sidan av en lång
tunnel. Mellan mig och tunneln, stod det massor av små skålar.
Någon sa till mig att det var alla människors böner till Gud i dessa
skålar.  Jag bara visste att det var många som bad väldigt mycket
för mig!

 
Någon gång efter denna händelse, märkte Meri-Mirja att hennes
kondition började bli bättre, fastän tumörerna fanns kvar. Under
julveckan, ett halvår efter att hon fått den övernaturliga synen,
undersöktes hon igen. Nu var lungorna helt rena, tumörerna på
lungorna fanns inte mer. Meri-Mirja reste då till en konferens. Efter
att man bett för henne där, försvann också de andra två tumörerna
från kroppen. Men Meri-Mirja ställdes då inför nya utmaningar: 

– Jag var nu tvungen att sluta upp med cellgifterna. Det visade sig
att njurarna hade tagit skada. Den ena fungerade dåligt, och den
andra fungerade inte alls. Jag fick dialys och sattes på väntelista för
transplantation.

 
Situationen blev ännu mer kritisk då man inte fick tag på någon
njure som kunde transplanteras till Meri-Mirja. Läkarna beslutade
sig då för att operera bort den vänstra njuren. Men när de började
planera för operationen, hade Meri-Mirja något oväntat att säga till
läkarna:
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– Nej, jag ska vänta på att Gud sänder en ängel till mig. Ängeln
ska ha en ny njure med till mig! 

Det mottogs säkert med viss skepsis hos de flesta, men Meri-
Mirja var helt uppslukad av tanken: en ängel skulle komma till henne
med en helt ny njure. Hon anade att sjukhuspersonalen trodde att
hon blivit alldeles galen. Hon tittade ofta ut genom fönstret när hon
låg med dialysapparaterna och tänkte: ”kommer det någon ängel
nu?” Det gjorde det inte - det kom ingen ängel.

 
Under våren 1996 måste njuren absolut tas bort. Prover togs och
en operationsdag bokades. Kvällen innan operationen var Meri-
Mirja hemma hos en väninna, och de bad till Gud om hjälp. Meri-
Mirja upplevde inget särskilt, men hennes väninna kände att de fått
svar från Gud. Väninnan berättade inte detta. Så kom
operationsdagen: 

– Jag packade och åkte till Göteborg, skrevs in och så tog de
prover. Men de ville ta ytterligare prover, för det var något som inte
stämde. Värdena var alldeles för bra och kunde inte ha förändras så
fort. När de kom tillbaka med resultatet, ville de ta mig till röntgen
också för att kolla.

 
Läkarna var uppenbarligen förvirrade av provresultaten, så de blev
tvungna att titta efter ordentligt. Meri-Mirja fick därför genomgå en
titthålsoperation för att njuren skulle kunna kontrolleras. När hon
vaknade upp från narkosen, satt en läkare bredvid henne och frågade:

– Såg du den där ängeln?  
Där det förut funnits en död njure, fanns nu i stället en alldeles ny

njure. Vävnaden såg ut som den hos ett nyfött barn, förklarade
läkaren. Meri-Mirja har aldrig mer behövt någon dialys sedan dess.
Visst kan hon berätta om änglabesök - men först efter att miraklet
bekräftats av läkarna: 

– Jag såg ingen ängel då, han kom senare. Andra natten hemma
efter titthålsoperationen, vaknade jag av att det var så ljust i rummet.
Det första jag tänkte var att jag måste ha glömt att släcka.
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Men det var inte någon lampa som lyste:  
– Då såg jag en ängel stå mitt i rummet! Han var så stor att han

måste böja på huvudet, och han hade ett svärd riktat mot golvet.
Då förstod jag att all kamp var över. Sedan dess har jag inte haft
problem med min hälsa.

 
Strax innan bröllopet, var det en läkare som undrade om hon berättat
för sin fästman att hon aldrig skulle kunna få barn. Hennes inre organ
hade blivit så skadade av cellgift och strålbehandlingar, att en
graviditet inte var möjlig. Men hon fortsatte lita på Gud, och efter
en tid blev hon trots allt gravid.  

Då fanns det i stället farhågor för att barnet skulle vara skadat.
Mot alla odds var det en lycklig mor som höll ett fullt friskt gossebarn
i sina armar efter förlossningen. Miraklerna verkade bara inte ta
slut. Meri-Mirja fick nämligen uppleva ännu fler:

– Efter min andra graviditet var jag på efterkontroll. Man
undersökte med ultraljud och konstaterade då att allt var okej. 
Läkaren sa: ”Där är livmodern, den ena äggstocken och den andra
äggstocken.”

 
Det underliga med detta utlåtande av ultraljudet var dock en sak:
hon hade bara en äggstock! 

– Jag berättade att den andra äggstocken tagits bort när jag var
ung, i samband med en blindtarmsoperation. Dessutom hade jag ju
haft cancer. Den överraskade läkarens kommentar blev: 

– Och du har två barn?!
 

Läkaren ville kontrollera hennes uppgifter, och sände efter journaler.
Han kontaktade även andra kollegor som haft med Meri-Mirja att
göra. Hennes uppgifter var ju helt korrekta, men hur var det möjligt
att hon kunde ha två äggstockar igen? Ingen kunde förklara hur
detta skett. Meri-Mirja har förstås en egen förklaring: 

– Gud hade skapat mer än ett nytt organ i min kropp!  
Nu fick den växande familjen några underbara år av fint familjeliv

med två små barn. Det kom även ett tredje barn: Sam. Men denne
pojke föddes med ett svårt missbildat hjärta. Vänster sida var bara
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en åttondedel av vad det skulle vara. Läkarna hittade dessutom hål,
klaffel och endast ett kranskärl. Sam opererades tre gånger. Första
gången var det ganska akut, men andra gången var det fullständigt
akut. Detta blev den första gången som han höll på att dö. Men han
klarade sig, och orsaken till detta förklarar Meri-Mirja så här:  

– Det var många som bad för Sam. Den tredje operationen var
den största operationen. En specialistläkare från Tyskland skulle
göra ett väldigt komplicerat ingrepp. Sam hade bara tio procents
chans att överleva, men han klarade det också. Sex gånger höll han
på att dö. Läkarna bara sa: ”nu dör han”.  

– Man visste inte varför vår son var så dålig. Vid två olika tillfällen
köpte vi kläder som han skulle ha på sig i kistan. Vi åkte fram och
tillbaka till sjukhuset. På intensivvård, vanlig avdelning och hemma
ibland. Det var en oerhört tuff period som höll på i nästan två år.

 
Denna tid var så påfrestande, att fastän Meri-Mirja och hennes

man självklart inget hellre ville än att behålla sin son, bad de ändå till
slut att Gud skulle ta hem Sam. De orkade inte se honom lida mer.
Ändå började det nu faktiskt vända och gå åt rätt håll. Pojken lades
in på vanlig barnavdelning med extra syresättning av blodet. Någon
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vanlig barnmat var det inte tal om: Sam sondmatades tills han var ett
och ett halvt år. Det var givetvis inte hållbart i längden. Till slut ansåg
ändå läkarna att det var bäst att operera in slangen direkt i magen.

Så det bar iväg till sjukhuset i Göteborg igen: 
– Sam låg på sjukhuset och jag sov över på Ronald Mc Donald´s.

En morgon, då jag kom till sjukhuset, sa en sköterska: 
– Jaha, nu har han ätit 150 gram risgrynsgröt!
 
Meri-Mirja kände att benen blev svaga. Vad hade hänt? Det var

obegripligt, tyckte hon:
– Vi som hade kämpat så med att få i honom välling. Och det

brukade ta nästan tre timmar! Nu hade han ätit 150 gram gröt!
 

Det visade sig att ett annat barn på samma rum hade fått gröt. Då
hade personalen sett hur Sam börjat slicka sig om munnen. De
prövade med att ge honom lite gröt, och han åt upp det. Från denna
stund kunde Sam äta. Operationen fick förstås ställas in, och familjen
kunde äntligen åka hem. Det värsta var över.

Nu hade familjen däremot behov av andra mirakler, för Sam hade
även astma, mjölkallergi, epilepsi och problem med fötterna. Först
nästan två år gammal lärde han sig att gå, och var allmänt försenad
i sin motoriska utveckling. Det var även svårt att medicinera för
epilepsi, eftersom han var överkänslig mot många mediciner. Men i
Meri-Mirjas familj började man bli van vid mirakler, och de fortsatte
lita på Gud. Dessutom hade de många människor omkring sig som
bad.

 
I november 2005 reste familjen med Sam till en församling i
Stockholm. Meri-Mirja berättar vad som hände, när de bad för
honom där: 

– Jag kände, att när jag höll i honom var han kokhet! Jag förstod
att något hänt med honom, och han var själv medveten om att Gud
kunde göra honom frisk. Så när han efteråt ville ha choklad från min
handväska, sa han: 

– Jesus har botat mig, så nu kan jag äta choklad!
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Sam hade inte kunnat äta choklad tidigare, men nu gick det utmärkt.
Nästa dag ville han ha vanlig mjölk, och det gick precis lika bra det.
Nu hade han blivit botad genom flera mirakler, men lungorna var
fortfarande kraftigt påverkade av astman. Lungkapaciteten var bara
70 % av vad barn i hans ålder borde ha. Det visade sig särskilt ute
i kylig luft. Om det var 5 grader kallt ute, blev han blå i ansiktet och
mådde dåligt. En dag när han skulle gå till dagis var det 14
minusgrader, minns mamma Meri-Mirja:  

– Jag sa ändå till hans assistent att låta honom gå ut, men inte titta
på termometern, utan titta på Sam och se hur han mådde. Vi skulle
låta honom vara ute, men mådde han dåligt skulle jag komma och
hämta honom. Då tittade hon lite konstigt på mig och undrade om
jag var säker på min sak.  

– Jag berättade för henne om besöket i Stockholm, om förbönen
där, och att jag trodde att det hade skett något. Senare fick jag se
honom springa ute i kylan utan problem!

 
Fem års cortisonbehandling för astman var äntligen över för Sam,
och hjärtat skulle kontrolleras strax före jul. Föräldrarna såg då på
den första hjärtbilden och tänkte att ”det är ju hans gamla vanliga
hjärta”. Där syntes fem läckage och en förträngning. Trots ett
förväntat mirakel fanns bristerna kvar och den smått förtvivlade
tanken ”nej, hur kan det se ut så?” möttes av läkarens förundrade
beräkningar: hjärtats värden var helt normala! De hade aldrig tidigare
varit normala. Meri-Mirja vet att det ändå stämmer: 

– Efter den där undersökningen har konditionen förbättrats mycket
bra. Det är så mycket som har hänt och förändrats för den pojken.

– Exempelvis hade han fått specialskor för sina fötter. Han kunde
inte ens använda ortopediska skor, men nu går han med normala
barnskor!

 
Eftersom Sam genomgått så många operationer, deformerades
bröstkorgen. Revbenen hade vuxit ovanpå varandra och putade ut
som ett fågelbröst. Men det händer ju märkliga saker hos denna
familj: 
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– I slutet på förra sommaren, tyckte jag att tröjan satt konstigt på
honom, så jag lyfte på den. Då såg jag att bröstkorgen hade börjat
platta till sig, så den var nästan normal.  

– När han var tre år, sa läkarna att de ville slipa ned bröstkorgen
för att den var så missbildad. Det ville inte jag, eftersom det äntligen
hade börjat lugna ner sig i våra liv.

 
I familjen väntar man alltså med förvissning på att Gud ska gripa in:

– Jag ville inte att sjukhusvistelserna skulle börja igen. De kommer
aldrig att behöva operera honom i bröstkorgen, för jag vet att den
kommer att bli helt normal, säger en mycket övertygad Meri-Mirja.
Och hennes man är lika säker på sin sak: 

– Min mans bön har varit att pojken inte skulle få någon hjärnskada.
Vi hade fått se så mycket hjärnskador i Göteborg, så det kändes
alltför hårt om han skulle få en sådan skada också.

 
Det är väl knappast överraskande att Sam inte har någon hjärnskada?
Vid fem års ålder var psykologernas bedömning att Sam låg på en
sjuårings nivå i utvecklingen. Han kunde läsa innan han började
förskolan - både finska och svenska. Han klarade även att räkna
lika bra som de äldre syskonen, ibland till och med bättre.  

– Han är smartast av alla enligt pappa och jag tror att det är så,
säger en stolt mamma.

 
I dag njuter familjen av ytterligare en son på ett halvår. Det är en helt
frisk pojke som blir föremål för många hjärtliga tack som riktar sig
till Gud. Det lilla förnöjsamma gossebarnet har gett familjen en chans
att ta igen vad de förlorat av mysiga småbarnsår. Denna
fyrabarnsfamilj är så tacksamma för ett helt vanligt babyliv.  En lång
mödosam väg har slutat med en sällsynt dyrbar familjelycka: 

– Vi tackar Gud för det! säger Meri-Mirjas som det mest självklara
i livet.

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:4134



35

Kapitel 4 - Nya organ utan transplantationer

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:4135



36

Guide till helande

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:4136



37

Kapitel  5
Uteliggaren fick ett nytt liv

Text Christina Holmén

I ett litet samhälle i södra Sverige
sätter sig en medelålders man i
bilen för att åka till jobbet. Han
är sedan en tid tillbaka egen
företagare med flera anställda i
firman. Hemmet han lämnar är en
ordinär ”Svenssonvilla”. Frun
sover fortfarande medan de båda
tonårsdöttrarna gör sig i ordning
för att gå till skolan. En vanlig
morgon gryr i en till synes vanlig
familjs liv.

Utanför köpcentret i en mellan-
stor stad utmed franska Rivieran
sitter en ung man halvsovande lutad mot cementväggen. Strax framför
de välanvända skorna står en plastskål som sett sina bästa dagar.
Trots den unga åldern verkar även mannen ha sina bästa dagar bakom
sig. Kläderna tycks inte ha sett en tvättmaskin på länge och den
magra kroppen har, av lukten att döma, inte varit i kontakt med tvål
på månader. Odören, uppblandad med en tydlig alkoholstank, får
flera förbipasserande att ta en omväg. En man i ett sällskap, som
passerar vänder sig om och spottar föraktfullt i riktning mot det
samhällets avskräde, som halvligger vid väggen. Ännu en morgon
har gjort sin plågsamma entré i en tiggares liv.

Ingen, som ser familjefadern Juhani sätta sig i bilen utanför hemmet,
kan ana att det är den utslagne missbrukaren, som satt vid det franska
köpcentret drygt tjugo år tidigare.
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Juhanis start i livet var inte lätt. Ogynnsamma livshändelser orsakade
djupa sår i hans unga själ. Familjen kom som ekonomiska invandrare
till Sverige från ett Finland, som levde i sviterna av kriget. I
föräldrarnas ögon var gräset alltid grönare på andra sidan och
uppbrott på uppbrott följde. När han var femton år hade familjen
flyttat tjugo gånger. Att ständigt vara nykomling, finländare och
dessutom blyg och bortkommen, gjorde pojken till ett mobbings-
offer. Juhani skolkade och hittade kompisar i liknande situationer.
Som tolvåring började han tillsammans med andra, som inte heller
passade in, sniffa, röka hasch och dricka alkohol. En ung människa
hade så funnit flyktvägen från en svår verklighet.

Familjen flyttade efter en tid tillbaka till norra Finland dit haschet
ännu inte sökt sig fram. Juhanis karriär på den banan bromsades
därför upp för att senare tas upp på nytt. Alkoholen blev nu den
stora trösten och stödet i livet. Redan vid sjutton års ålder var Juhani
en fullfjädrad alkoholist, som med stor svårighet kunde hålla sig
nykter tillräckligt ofta för att genomföra körlektioner och ta körkort.
Vid tjugofem års ålder bröt en livstrött Juhani upp från ett längre
förhållande och från hemlandet Finland. Istället landade han i
Göteborg och i ett blandmissbruk av alkohol och droger. Missbruket
varvades med avgiftningar och försök till behandling. Lillhagens
mentalsjukhus utgjorde tidvis hemvisten. Ibland var diagnosen vid
intagning psykos. Läkare varnade utifrån provresultat att hälsoläget
var mycket allvarligt och konsekvenserna förödande, om inte
missbruket upphörde. Det gjorde det inte. Allt blev bara värre.

Nästa flykt från ett omöjligt liv blev till Danmark. Vidare därifrån
bar det iväg på en ettårig tripp i södra Europa som kunde ha kostat
Juhani livet. Under ett helt år levde han som uteliggare och tiggare,
mestadels vid Frankrikes medelhavskust. Ofta hämtades maten ur
soptunnor. Huden blev full av såriga infektioner. Den psykiska
förvirringen tilltog och bundenheten i drogernas makt var total. Under
det här året och även föregående år var han oavbrutet påverkad
och var inte utan alkohol eller droger i kroppen så mycket som en
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enda dag. Hade någon under den värsta tiden frågat hur gammal
han var, hade han fått ta sig en rejäl funderare.

Det enda den unge luffaren ägde i livet var en medfaren filt och en
Bibel. Att den fanns med berodde på att han i Finland vistats en kort
tid på ett kristet behandlingshem. Där gjorde han en upplevelse av
att Gud fanns och rörde vid honom. Det ledde dock inte till en tro
som förändrade livet. Den starka envisa stoltheten lämnades oberörd.
Han såg ned på andra missbrukare, som gått ner sig mer och tyckte
att han själv var bättre.Juhani överlämnade sig inte helt till att följa
Jesus. Han lämnade behandlingshemmet och utförsbacken tog fart
med långt högre hastighet. En tanke om att det kanske ändå finns en
kärlek och sanning dröjde sig ändå kvar. Han förstod att det i så fall
var hos Gud den fanns.

I sin psykiska och andliga förvirring pratade han ibland med andra,
som han mötte, om Jesus, eller konverserade han med onda andar
och styrdes av dem till farliga och bisarra situationer. Kasten mellan
nattsvart ondska och uttryck för godhet var skarpa kontraster.
Fruktan var en trogen följeslagare. Den utgjorde ingen ny
bekantskap. Redan över barndomshemmet hängde en tung atmosfär
av rädsla. Ockulta övningar försiggick och att de inbjudna andliga
krafterna verkligen gav sig till känna både på önskade och oönskade
sätt fick barnen erfara. Att en ond andevärld fanns var utom tvivel.
Fanns detta onda andliga, så borde rimligen också en god Gud finnas.

En dag, när Juhani gick över bergen från Italien på en av sina otaliga
fotvandringar, bad han bönen ”Fader Vår”. När den inlärda bönen
passerade orden ”förlåt oss våra skulder så som vi också förlåta”,
gick det plötsligt upp för honom att han själv inte förlåtit. På
behandlingshemmet var han ute efter att bli förlåten av Gud, men
hade lagt skulden på andra för allt det svåra i sitt liv. Han hade inte
förlåtit sina föräldrar, inte syskonen… ”Jag förlåter dem alla”, skrek
Juhani ut över landskapet. Inte endast landskapet lyssnade. Saker
började hända. Ett hinder av oförlåtelse hade röjts ur vägen. Någon
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kväll senare låg han i ett buskage vid Medelhavets strand för att
klara av ännu en natt. ”Om du finns, Gud, så hjälp mig”, ropade han
från sitt innersta djup. Högt skrek han rakt ut i den mörka
medelhavsnatten ”Jag tror, jag tror!”. Juhani såg ett slags ljus komma
mot honom och liggande på stranden uppfylldes han av vågor av
kärlek från Gud och av översvallande glädje. Där under buskarna,
när det mänskligt sett var kört, livet hade gått sönder och en förtvivlad
människa låg fullständigt på samhällets botten - då kom Gud. Han
såg inte till det yttre. Han såg till ett hjärta, som längtade och ropade
efter honom. Mitt i Juhanis eländiga tillstånd och hopplösa situation
mötte världens Skapare och uppehållare honom.

Därmed var inte den yttre situationen förändrad. Verkligheten var
svåruthärdlig och drogandet den invanda flykten undan den. Men
universums starkaste kraft var nu i rörelse i Juhanis liv. Ett gäng,
som levde på gatan, tyckte inte om att finländaren dykt upp. De ville
ha tiggar-platserna ifred och körde bort honom från orten med
ultimatumet att annars få ansiktet ommöblerat. Av en för Juhani
outgrundlig anledning hamnade han istället flera hundra kilometer
därifrån, i en stad i Pyreneiska bergen nära spanska gränsen. Ett för
årstiden alldeles för kallt område att sova ute i. Vad hade han här att
göra? Med saknad tänkte han på det mildare vinterklimatet vid havet.

Juhani satt på stadens torg i vanlig tiggarposition. Uttröttad somnade
han en stund och vaknade till ljudet av musik. Kristen musik lät det
som. Han flyttade sig närmare människorna som sjöng och spelade.
Ett under hände honom. Han kan fortfarande inte berätta om
händelsen, utan att ögonen fylls av tårar och rösten darrar. Från
gruppen närmade sig en man och hans fru. De stannade alldeles intill
honom och inledde ett samtal. ”Tror du på Gud?” frågade de. Juhani
svarade ”Ja”. Nästa fråga var, om han trodde på Jesus och svaret
som följer är ett ja, utan någon som helst tvekan. ”Följ med oss”, sa
paret. Några timmar senare låg han i ett varmt rum i en säng mellan
rena väldoftande lakan, nyduschad och med god mat i magen,
omhändertagen av vänligt inställda människor, som bad för honom.
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Då visste han att Gud hade svarat. Han hade hört hans desperata
rop på hjälp.

Om denna händelse säger Juhani nu efteråt, att om de kristna bara
sagt: ”Vi ska be för dig” och inte visat sin tro och kärlek i praktisk
handling, hade han kanske inte överhuvudtaget funnits här. Det franska
paret hade aldrig gjort något liknande förut. Mannen hörde Gud
tala till honom och säga ”Plocka upp den där mannen!”. Och de var
villiga att lyda uppmaningen! Alkohol- och smutslukt från en högväxt,
kanske farlig, utländsk yngling, som väckte andras förakt, avskräckte
dem inte.

Juhani fick hjälp att efter ett tag ta sig tillbaka till Sverige. Omtumlad
av det senaste årets händelser drev han omkring i Göteborg. Det
var inte enkelt att bryta med ett så långvarigt, djupgående missbruk
i en destruktiv miljö utan stöd och utan kristna omkring sig. Juhani
beslutade sig för att söka sig till Lewi Petrusstiftelsens kristna
behandlingshem. Sexton månader tillbringade han där tillsammans
med ett gäng Jesushängivna nykristna, som missbrukat bort mer
eller mindre av sina liv. Familjen, som inte hört något från sin
”förlorade son” under de senaste åren, visste inte om han
överhuvudtaget levde eller var död. Förvåningen och glädjen blev
stor, när han hörde av sig, och befann sig på ett behandlingshem och
dessutom mådde bra.

Tjugoåtta år gammal börjar Juhani om på nytt. Att bli född på nytt
är en träffande beskrivning av det som sker. Så total är förvandlingen.
I denna gynnsamma miljö verkar Guds Ande fram upprättelse och
befrielse i en samarbetsvillig Juhani. Tron på Jesus, som han nu älskar
och på allvar börjat följa rotar sig djupare och växer till. Han låter
döpa sig och upplever ett starkt avstamp till frihet från sitt gamla liv.
Det som tidigare varit blir sannerligen borttvättat och ”begravt” där
i vattnet.

Sanningarna i Bibeln, talar till honom och gör sin verkan. Många är
bönerna som beds för honom. Och han själv talar med Gud, både
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dag och natt. Under en period ligger han vaken en stor del av natten
och ber, inte på svenska eller finska, utan på ett nytt språk som Gud
ger honom. Juhani har bett att den Helige Ande ska uppfylla honom.
Han vill uppleva det som hände den första pingstdagen, när Jesu
lärjungar fylldes av Anden och blev utrustade med kraft att vara
hans vittnen. I samband med detta kunde de helt plötsligt tala nya
språk de aldrig lärt sig. På väg genom Brunnsparken händer det
honom och nu går Juhani där, mitt i Göteborg, och talar med Gud
direkt från sin ande. Upplevelsen revolutionerar allt. Glädjen, som
han redan har, tilltar. Han är så lycklig. Det svaga hoppet långt borta
om en älskande Gud är verklighet. Och nu finns han så påtagligt
levande inom honom! Bibeln han tidigare läst, ansett bra och rätt,
förvandlas till en levande text, som Gud konkret talar genom. På
nätterna, när han ber på ett nytt språk, upplever han en påtaglig
helandeprocess. Minne efter minne rullas upp och gås igenom,
bearbetas och läggs undan rengjort och omplåstrat.

En tid senare när en ny Juhani promenerar genom parken, med ett
antal välbehövliga kilon ytterligare på kroppen, klädd som vilken
göteborgare som helst och med en glad och öppen uppsyn, kan
ingen se att denne man levt ett hårt liv. Återhämtningen går snabbt
både fysiskt och psykiskt.

Så var det då dags att ge sig ut i samhället igen och med Guds hjälp
bygga upp en till det yttre raserad tillvaro. Juhani börjar med att gå
bibellinjen på en kristen folkhögskola. Där sker ännu ett livsviktigt
möte. Han träffar sin blivande fru och inom kort är de gifta. Det visar
sig att Juhani, som med svårighet erinrat sig sin egen ålder och så
kraftigt misshandlat sig, inte har några som helst svårigheter att studera
och inhämta kunskaper. Både på folkhögskolan och senare i livet
tar han sig med lätthet igenom utbildningar med goda resultat.

Ett fantastiskt inre helande ägde rum på behandlingshemmet inom
en kort tid efter omvändelsen från ett liv i synd och destruktivitet.
Annat helades och upprättades på längre sikt. På något område var
kampen för befrielse från det förgångnas konsekvenser mer
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svårvunnen. Den bortdrogade pubertetsutvecklingen fick Juhani ta
igen i vuxen ålder. När han ser tillbaka på sitt liv som kristen säger
han att han gjort bort sig rejält många, många gånger. Men Gud har
visat nåd mot honom och alltid varit där och hjälpt när han kommit
till insikt, bett om förlåtelse och vänt om från felaktiga krokiga vägar.
Vid sådana tillfällen har han också behövt vara barmhärtig mot sig
själv och påminna sig om hur trasig han var, hur djupa sår han hade
och i vilket mörker han levde.

Den före detta utslagne och utblottade tiggaren, numera en
väletablerad samhällsmedborgare, är ett levande exempel på att det
inte finns några hopplösa fall,om Gud tillåts gripa in. Jesus Kristus,
Gud själv i människogestalt, som för 2000 år sedan gick omkring
och helade och befriade människor, har inte slutat med det. Genom
sin nyskapande kraft kan han hela och upprätta även den mest
söndertrasade människospillran och ge ett nytt liv - ett helt liv.
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Kapitel 6        
Se det osynliga, leva i det

synliga
Text Fredrik Larsson

Foto Maria Loewen

Anita Barker är ett levande vittnesbörd om att det osynliga kan bli
synligt genom ett överlåtet liv. Med endast två procents syn har hon
personligen handskrivit flera böcker och spelat baseball bättre än
de flesta personer klarar av. I år fyller hennes förlag Omegaskrift,
25 år.

 – Det finns inga hopplösa fall, säger Anita Barker när hon tar oss
med till sin favoritplats nere vid havet i utkanten av sin hemstad
Uddevalla.
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– Kör rakt fram och håll sedan till vänster, fortsätter hon och pekar
mot en avtagsväg bortanför korsningen vi närmar oss.

Anita Barker är trovärdig i sitt påstående att det inte skulle finnas
några hopplösa fall. Själv fick hon en obotlig synskada för 45 år
sedan vilket innebär att hon har endast två procent kvar av sin syn.
Allt är suddigt och diffust, men det är inget som avslöjas när hon
navigerar sig fram.

–  Här kan du svänga in och parkera lite längre bort, säger hon när vi
är framme vid strandpromenaden hon vill visa oss, och fortsätter:
Här förstår ni, lite längre fram vid hängbron sitter jag ofta och samtalar
med Gud.

Vi närmar oss en rastplats och hon pekar mot en sittplats ingjuten i
berget.

– Många böcker har kommit till på den träbänken. Hon blickar
sen ut över havet och utbrister: Visst är här vackert? Jag gillar när
solen glittrar i vattnet.

Vi rör oss ut mot en strandpromenad och kommer fram till hennes
favoritplats.

– Jag har endast en önskan. Det är att få visa på hur god Gud är.

Anita berättar om kampen att som 15-åring bli drabbad av synskadan
som ledde till att hon inte fick gå i skolan. I stället för att ge upp i livet
anammade hon den kallelse hon upplevde kommit till henne som
tolvåring.

– Jag började resa som evangelist i stället för att gå i skolan. Jag var
då 16 år och vi var bland de första teamen med elektriska instrument
i kyrkorna. Jag höll på i fyra år med musikteamet, berättar hon medan
vi rör oss tillbaka mot bilen.

Via stipendier och ren vilja lyckades Anita få möjligheten att resa till
USA som 23-åring. Hon skulle studera kristna rehabiliteringscentra
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efter att ha blivit inspirerad av David Wilkerson. Dessa sex månader
blev till sist nio år.

– Det blev en både lärorik och prövande tid för mig. Jag fick verkligen
lära mig att lita på Gud och uppleva mirakel efter mirakel. Studierna
fullföljde jag exempelvis utan att kunna läsa en enda bok. Jag spelade
till och med i baseboll-laget och träffade bollen bättre än de flesta i
laget, utan att se den. Mitt fusk är att jag ber, säger hon med ett stort
leende på läpparna och berättar ytterligare om sin tillit till Gud.

– Jag tror nämligen att jag har änglar med mig och de får även ha lite
roligt emellanåt, som att spela bollsporter som omväxling från att
förhindra olyckor.

Vi anländer till centrala Uddevalla där Anita tar oss med till
församlingen hon jobbar i. Samtalet fortsätter över en kopp kaffe.

– Jag träffade även en man och bildade familj i USA, efter att ha
börjat på socialhögskolan. Vår första son föddes med vattenskalle,
cancer och enligt läkare var han utdömd och utan hopp om livet. I
dag är han 33 år, har varit elitsoldat i amerikanska armén och har
själv barn.

Under vistelsen i USA fick Anita också ett profetiskt budskap om
helande.

– En kvinna som inte kände till synskadan kom fram och hade ett
tilltal från Herren. Hon sa ”Jag skall hela dina blinda ögon. Till dess
skall du gå i tro som om du redan kan se, så skall jag göra resten.”
Vi har haft detta fantastiska samarbete Herren och jag i över 35 år
nu. Jag har varit med om många saker som är fysiskt omöjliga. Följ
med här skall ni se:.

Hon vandrar över till ett kontor och går fram till en stor bildskärm.
Det är en videokamera som visar en text eller vad som skrivs på
exempelvis ett block.

– Här, säger hon och pekar. Här har det hänt mycket. Normalt blir
man sjösjuk efter fyra, fem minuters användning av den här maskinen.
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Men Herren har hjälpt mig så jag kan ha suttit och skrivit i sju, åtta
timmar i sträck. Resultatet är sammanlagt över 800 skrivna sidor
som blivit flera böcker. Det är helt mirakulöst och det finns ingen
mänsklig förklaring till det. Det är bara Guds godhet. När vi blir
beroende av Honom finns det inga gränser för vad som kan
åstadkommas.

– Ingen av oss är diskvalificerad för att vi har ett handikapp. Det är
Hans sätt att jobba. Vår Gud är nämligen inte ute efter fullkomliga
redskap, utan överlåtna, fortsätter hon. Att leva i det mirakel som
jag gör varje dag, att klara av det jag gör, är i sig lika stort som att få
tillbaka min syn.
 
Själv skriver Anita så här i en krönika:

Med blicken på den osynlige
För mig är det mycket i livet som
är osynligt eller åtminstone diffust
och suddigt.

Sedan 45 år tillbaka är jag näm-
ligen synskadad med endast 2%
syn. Jag läser och skriver med
optiska hjälpmedel – ett video-
system med bildskärm som
förstorar texten mycket kraftigt.

Som 15-åring drabbades jag av
en sällsynt och obotlig ögonsjukdom. Det gjorde att jag bestämde
mig för att be Gud om hjälp i alla situationer jag inte kunde klara
ensam. Det blev början till ett mycket spännande liv! Jag har upptäckt
att Gud har omsorg om allt, såväl stora som små saker i livet.

24 år gammal fick jag efter påbörjad socionomutbildning,
stipendier för ett halvårs USA-vistelse. Där studerade jag kristna
rehabiliteringscentra.

Guds förmåga att förvandla människors liv var mycket påtaglig.
Det finns inga hopplösa fall!
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Halvåret i USA blev till nio år med både studier och familjebildande.
Första sonen föddes med ”vattenskalle” och cancer. Det fanns till
synes inget hopp. Efter upptäckten av problemet med huvudet vid
6 veckors ålder gjordes en rutinbröströntgen på pojken. Det var då
de fann tumören, stor som ett hjärta, alldeles vid ryggraden. Den
dagen bad vi och upplevde att Gud sa att läkarna skulle få bevittna
ett under, och så blev det. Mirakulöst blev huvudet normalt. Något
dräneringsrör behövde inte opereras in, vilket var helt oförklarligt
för läkarna! Cancertumören avlägsnades och han fick
strålbehandlingar. Man sade att om det inte varit för problemet med
huvudet hade inte tumören upptäckts i tid.

 
Trots läkarnas förutsägelser utvecklades pojken helt normalt och
200 barnspecialister följde ”mirakelbarnet”. I läkarrapporten stod
det att av de många specialister som undersökt pojken, har ingen
någon bättre förklaring än föräldrarnas: Det var ett Guds under.

Han har bland annat varit militärpolis i amerikanska armén ett
antal år, vilket kräver både gott psyke och god fysik.

Själv har jag inte fått synen tillbaka än, men jag lever i mirakler på
annat vis varje dag. En synkonsulent sa till mig: ”Det är första gången
jag träffat en synskadad som har en seendes kroppsspråk och
rörelser.” Den ”blindkäpp” jag fick för många år sedan har jag aldrig
använt och jag springer ledigt och snabbt i trappor utan att ramla!

 
För mer än 30 år sedan upplevde jag att Gud sa till mig att Han en
dag skulle hela mina blinda ögon. Tills dess skulle jag  få vara som
om jag redan kunde se, resten skulle Han att ta hand om. Så har det
varit i det mesta. Jag spelade amerikansk baseboll en hel säsong på
college och träffade bollen utan att kunna se den. Man sa mig att jag
spelade bättre än de flesta i teamet. Första gången jag bowlade fick
jag proffsiga 225 poäng – också det utan att kunna se! Hemligheten
ligger i att jag brukar be Gud om hjälp. Tänk att Han bryr sig om
sådant! När jag väl förstod att Han bryr sig om mina bollspel var
det inte svårt att lita på Honom när det gällde min sjuke son och
andra viktiga saker i livet.
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Nu till titeln: ”Med blicken på den Osynlige”. Det känns för mig som
ett motto, och jag skall förklara. Tankarna kommer från Bibeln.
Hebr 11 handlar om trons hjältar. Där står det bland annat om Moses
och allt han var med om - särskilt svårigheter. I vers 27 står det:”....
därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut”.   Det tolfte
kapitlet fortsätter med denna tanke. I vers 2 står det: ”Och låt oss
ha blicken  fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare”.

Om jag bara skulle leva i det naturliga skulle livet vara grått,
begränsat och fokuserat på omöjligheter. Tillsammans med Jesus
och Hans Ord har jag fått ett mycket rikt och spännande liv. Han
kan göra detsamma för dig!

Psaltaren 121: 1-2 ” Jag  lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån
skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har
gjort himmel och jord.

Bergen representerar faser och svårigheter. Du har kanske också
berg omkring dig? Gör som psalmisten, säg: ”Min hjälp kommer
från Herren!”
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Text Stig-Evert Thornberg

Tillsammans med sina jämnåriga kamrater hade Andreas åkt på ett
sportlovsläger 25 mil från hemorten. Det var en resa anordnad av
kyrkan. Det skulle bli en vecka fylld av sportaktiviteter, samlingar
och sena kvällar. Och så ett 40-tal mellanstadieelever.

Den andra dagen var det bad på schemat. Det sjöd av liv i badhuset.
Lägerdeltagarna njöt av att plaska omkring i vattnet, att hoppa från
trampolinerna och simma ikapp med varandra. Och inte minst – att
försöka skvätta ner de som fortfarande var torra av ledarna.

Andreas var tillsammans med sina kompisar engagerad i att dyka
till botten på den djupare delen av bassängen, som hade ett vattendjup
på 3,5 meter. De kastade i saker, som av sin tyngd sjönk till botten,
varpå någon av dem dök i för att hämta upp den.

De hade lekt under en lång stund, när det åter var dags för Andreas.
Kompisarna slängde i en färgglad tyngd och Andreas kastade sig i
vattnet.

Det var då det hände. Andreas kom aldrig upp till ytan igen. Det
gick en stund till, men vattenytan klövs aldrig av Andreas glada skratt
och tjut. Kompisarna blev oroliga och någon sprang bort till en av
ledarna för att få hans uppmärksamhet och berättade vad som hänt.

Ledaren var snabbt vid bassängkanten där killarna hade hoppat i.
När vattenytan nu hade lugnat sig, kunde man urskilja konturerna av
en 11-årings kropp på botten.

– Han ligger ju kvar på botten, ropade någon i falsett.
– Gör något! skrek någon annan.
Snabbt var fler ledare där och lika snabbt dök man i vattnet på

väg mot botten. Nu gällde det sekunder – inte minuter. En av ledarna
tog tag om Andreas kropp och sköt av från botten upp mot ytan.
De hjälptes åt att få upp Andreas på bassängkanten. Hans livlösa
kropp följde med utan motstånd.
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Nu gick allt fort. Ambulans larmades. Ledarna påbörjade hjärt-
och lungräddning. Ambulansen var snabbt på plats och började med
att skapa fri luftväg, som man hela tiden ventilerade. De lyfte vant
den späda mellanstadiekillen på båren. Sedan bar det iväg med ilfart
till akutmottagning på staden sjukhus.

Den dagen vände fullständigt upp och ner på familjen Enebergs tillvaro
– och skulle för alltid komma att förändra deras liv. Dagen fick
planeras om. Sven-Erik ringde sitt arbete och förklarade att han
inte kunde komma på grund av en tragisk olycka med deras yngste
son.

Allt gick så fort och plötsligt befann de sig i sin bil på väg till
sjukhuset, en bilresa på nästan tre timmar. Det var den längsta resa
de någonsin gjort. De visste inte mer än den information de tidigare
fått. Att det gällde liv eller död hade de redan förstått.

Ambulansmännen rullade in båren med Andreas på till sjukhusets
intensivvårdsavdelning. Han placerades i ett eget rum och kopplades
till en respirator. Han var nedsövd och medvetslös.

Den första medicinska genomgången visade nedslående negativa
resultat.

Ingen visste hur länge Andreas legat på botten av bassängen och
hur lång tid hjärnan varit utan syre. Ögonlocken tejpades igen, då
ögonen av trycket var på väg ut ur sina hålor. Man genomförde
röntgenundersökningar som visade påverkan på flera inre organ.

Det var ingen upplyftande syn som Elly och Sven-Erik mötte, när
de slutligen kom fram till sjukhuset. Där såg de sin 11-årige son
liggande i respirator på intensivvårdsavdelningen.

Det var alldeles lugnt och stilla. I rummet var en märklig tystnad.
Det enda som hördes var respiratorns återkommande ventilation
var fjärde sekund. Föräldrarna föll båda i gråt, när de kom innanför
dörren. Det var ett sådant där ögonblick, när man känner att marken
öppnar sig och det är fritt fall.

Narkosläkarna på sjukhusets intensivvårdsavdelning gav Elly och
Sven-Erik resultatet av de undersökningar man gjort och påtalade
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den allvarliga situation deras 11-årige son befann sig i. Redan från
början förstod de att detta var en plats mellan liv och död – och det
var också där deras son befann sig.

– Vi vet inte hur skadad hjärnan är, förklarade narkosläkaren.
Förmodligen har han haft en längre tids syrebrist i hjärnan, vilket
kan ha skadat hjärncellerna för alltid.

– Och så verkar lungorna vara helt förstörda av allt det vatten han
dragit i sig

Ändå var det de båda makarnas tro, som bar dem dessa svåra
dygn. Bönens kraft hade de förstått långt tidigare. Att i svåra
omständigheter vända sig till Gud, hade de gjort mer än en gång,
men detta var den svåraste situationen de upplevt hitintills.

De hämtade kraft från Bibeln och samtalet med Jesus i bönen –
tillsammans och var för sig. Sven-Erik började tala om Guds makt
att hela och göra under. Läkarna såg överseende på honom, när
han nämnde det även för dem.

I det här skedet engagerades vänner, släkt och församlingen på
hemorten i bön för ett under i Andreas svåra situation efter
drunkningsolyckan. För deltagarna på sportlovslägret blev det ett
dagligt böneämne vid samlingarna.

Elly och Sven-Erik delade sin tid mellan att sitta invid Andreas
säng och att vila i anhörigrummet strax intill intensivvårdsavdelningen.
Det var långa, långa timmar.

Efter nära tre dygn bedömde man Andreas medicinska tillstånd som
en hjärnskada med svårställd prognos över om han över huvudtaget
skulle vakna upp mer. Ingenting talade för en förbättring.

Föräldrarna slutade aldrig att hoppas på ett under, trots de
nedslående rapporter man fick varje dag. De förstod naturligtvis
allvaret i situationen, men bad om ett gudomligt ingripande i en omöjlig
situation.

På tredje dagen kom läkaren in till Elly och Sven-Erik och sa att ett
under hade skett. Han visade upp röntgenbilder på Andreas lungor
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tagna vid ankomsten till sjukhuset och de bilder som var tagna på
morgonen.

– Dagens lungröntgenbilder ser helt normala ut, konstaterade han.
Elly och Sven-Erik såg på varandra. Ett hopp spred sig inom dem.

De kunde inte låta bli att le en aning mitt i all oreda och kaos, som
dessa dygn förorsakat dem. De samtalade med läkaren om detta en
lång stund och funderade, vad det kunde betyda. Detta var sista
gången de träffade denna läkare, eftersom de senare på dagen skulle
transportera Andreas till Umeå.

När de reste sig upp tog läkaren Ellys hand och sa;
– Men, Fru Eneberg, gläds inte för mycket över detta. Er son har

en hjärnskada och kommer förmodligen att ligga som ett kolli resten
av sitt liv.

Med den uppmaningen lämnade Elly och Sven-Erik sjukhuset och
satte sig i bilen för att åka efter den ambulans, som nu skulle
transportera ner Andreas till länets regions och universitetssjukhus,
en sträcka på 13 mil.

De förändrade röntgenbilderna engagerade makarna i deras samtal
under början av resan till universitetssjukhuset, mycket mer än de
sista orden, som läkaren hade sagt. De var övertygade om att detta
var ett under i sig, även om det inte var ett komplett under och att
det var ett resultat av de böner som betts för Andreas under dessa
svåra dygn.

Efter 45 minuters resa hände plötsligt något med ambulansen framför
dem. Blåljusen tändes och ambulansen började öka farten till en
hastighet som Enebergs inte kunde följa med i.

Det blev som en chock för dem båda. Den lilla strimma av hopp
och ljus, som de haft, släcktes i ett ögonblick. De såg på varandra
och förstod instinktivt att det var något som hände inne i ambulansen.
Det som inte fick hända hade nu ändå hänt.

I ambulansen hade Andreas vaknat upp. Klarvaken hade Andreas
försökt sätta sig upp på britsen. Han försökte tala, men slangarna i
halsen och munnen, tillät inte det. Den medföljande läkaren var
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snabbtänkt och räckte Andreas ett papper och en penna. Med
knagglig handstil skrev han; ”Jag vill fara hem!”

Chockad över det plötsliga uppvaknandet läste läkaren den lilla
lappen. Andreas var helt vaken, andades normalt och syresatte sig
som han skulle göra.

Det som hände i ambulansen dessa ögonblick fick ambulansföraren
att öka farten och snabbt försöka ta sig ned till universitetssjukhuset.
Ingen visste om detta var ett tillfälligt uppvaknande och om Andreas
skulle falla tillbaka i medvetslöshet igen.

Framme vid sjukhuset rullades en vaken 11-årig pojke in på en
förvånad intensivvårdsavdelning. Personalen var redan förberedd
på att ta emot en svårt skadad pojke i respirator efter en
drunkningsolycka för omvårdnad under den tid, som bedömdes vara
kvar i livet. Men, istället kommer det in en lika förvånad 11-åring,
eftersom Andreas själv inte hade en aning om var han befann sig.

Läkaren rapporterade om patienten och vad som hade hänt under
resan till Umeå. Ingen kunde tro att Andreas helt plötsligt och
oförklarligt var frisk, varför man omedelbart började undersöka
honom och ta nya prover.

När Elly och Sven-Erik kom till universitetssjukhuset i Umeå,
parkerade de bilen på parkeringsplatsen utanför och gick med tunga
steg mot intensivvårdsavdelningen. De sa inte många ord till varandra
just då.

När de kom in till avdelningen, sprang det folk omkring i ett virrvarr.
Det var narkosläkare och andra specialistläkare, IVA-sköterskor
och läkarkandidater. Alla såg lika förvånade ut. Det verkade som
om det var något som inte stämde. Alla pratade om Andreas, men
Elly och Sven-Erik hörde inte vad de sa.

Slutligen kom en sköterska skrattande emot dem, där de stod
förvirrade och oroliga i korridoren på avdelningen. Sven-Erik blev
chockad och förvånad över bemötandet;

– Nog är det mycket som man hört om sjukvården, men att möta
en sjuksköterska, som bemöter en med ett skratt i vår situation var
nästan för mycket, förklarade Sven-Erik.
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– Åååh, ni måste vara Andreas föräldrar?! utbrast sköterskan.
– Han har vaknat upp!
Orden chockade dem än mer. De hade ställt in sig på det värsta,

det mänskligt oundvikliga.
– Har han?! svarade de i mun på varandra.
– Javisst, följ med så får ni prata med läkaren, som har hand om

Andreas.
Sköterskan visade dem in till ett angränsande rum och strax kom

en narkosläkare in i rummet och presenterade sig för dem.
– Vi vet egentligen inte vad som hänt, men under resan hit vaknade

Andreas plötsligt till ur sin medvetslöshet.
– Han var helt klarvaken och försökte säga något. Den medföljande

läkaren räckte fram ett litet block, där Andreas skrev det här;
Läkaren räckte fram den lilla papperslappen och de läste: ”Jag

vill fara hem”. De kände igen Andreas handstil. Tårarna började
rinna nerför deras kinder. Det var ett ögonblick av helighet med en
himmelsk atmosfär.

Elly tog den lilla papperslappen, vek omsorgsfullt ihop den och la
den i ett litet fack i sin plånbok. Där skulle den komma att ligga
under många år framöver.

– Nu har vi gjort en första undersökning på er son och tagit en hel
del prover, men det verkar inte finnas något fel, som vi kan finna på
honom, fortsatte läkaren efter en stund.

– Kanske, … kanske är han frisk. Men, jag vill inte lova något än.
Vi ska grundligt kontrollera allt, innan vi kan slå fast det.

– Ta alltså inte ut något i förskott, men är han återställd, kan jag
inte förklara det. Pojken var ju nästan så gott som död. Mänskligt
är en sådan här plötslig förändring helt omöjlig.

Läkaren, som Elly och Sven-Erik samtalade med, var synbart
tagen av vad han nyligen konfronterats med.

– Vi måste få säga en sak, sa Elly till läkaren medan hon torkade
tårarna från kinderna. Vi är så tacksamma för allt som ni inom vården
har gjort för Andreas.

– Men, om han är frisk, då är det ett under som har skett. Och vi
tackar Gud för det!

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:4256



57

Kapitel 7 - Ett under i det omöjliga

Elly och Sven-Erik vittnade kort om sin tro och att de, tillsammans
med sina vänner, bett för att Gud skulle gripa in i situationen. De var
helt övertygade om att detta var ett bönesvar.

– Ja, svarade läkaren. Om Andreas är frisk så är det inte vi, som
har gjort det, utan det måste vara en högre makt som åstadkommit
det.

Föräldrarna blev lotsade in i det rum, där Andreas låg. Därinne
var det fullt av sjukvårdspersonal – och i mitten låg han, som var i
centrum för allas uppmärksamhet. Då Andreas fick syn på mamma
och pappa lyste hela hans ansikte upp och han sa;

– Var har ni varit?
– Mamma, kan du fara och köpa pommes frites och korv åt mig.

Jag är så hungrig.
Elly och Sven-Erik såg på varandra och skrattade. De omfamnade

Andreas och varandra. Den här dagen skulle för all framtid förändra
deras liv. De hade själva fått se det, som de hört andra tala om – att
förbön resulterar i under. Andreas, 11 år, blev i ett ögonblick ett
levande exempel på Guds makt att göra under.

Senare samma dag var lägerdeltagarna på väg hem från
sportlovslägret. Alla hade bett för Andreas och hans familj, men
ingen visste hur det hade gått. När bussen rullade in på parkeringen
framför kyrkan var sportlovslägret slut. Lägerledaren satte nyckeln
i dörren på kyrkan och hörde då att telefonen ringde. Det var Sven-
Erik, som ringde för att berätta om Andreas tillfrisknande.

Så, innan alla lägerdeltagare lämnade bussen, kunde ledaren berätta
den stora nyheten om att Andreas vaknat upp och verkade vara helt
frisk.

Andreas blev kvar på sjukhuset under en vecka för under-
sökningar, kontroller och provtagningar. Allt var helt återställt, förutom
en sak som faktiskt hade förbättrats. När man kontrollerade hans
syn, fann man till sin förvåning att synen var förbättrad jämfört med
tidigare syntest. Andreas hade före olyckan haft något nedsatt syn,
men efter sitt mirakulösa uppvaknande hade han helt perfekt syn.
Även detta blev en förvånande och förbryllande upptäckt för
vårdpersonalen.
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Man forskade på händelsen, men kom till slut fram till att det inte
gick att förklara. När blodflödet stannat upp i hjärnan, kan det inte,
ur medicinsk synpunkt, börja fungera igen. Deras slutsats blev; ”Vi
har ingen annan förklaring än föräldrarnas – en högre makt
har gripit in!”.

(Namnen i berättelsen är fingerade.)

 I början av 80-talet skrev Stig-Evert Thornberg en
ungdomsbok med titeln ”Lever han”, Kristna
Ungdomsbokringen, där han i novellform berättade händelsen.
Boken finns i en ny utgåva på förlaget OmegaSkrift.
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Vissa människor lever med en smärta i kroppen som aldrig försvinner.
I de flestas fall inleds det med en fysisk värk, som är för tung att
bära och som därefter fortsätter med en inre, psykisk smärta.
Drabbas man av sådant lidande är det svårt att berätta om det för
andra människor. Men Åsa, som själv lidit av smärta i många år,
berättar för Junia om kampen, som handlar om att hålla sig kvar på
livets lina.

 
Åsa 36 år är lyckligt gift med Mats och tillsammans har de tre barn.

– Utan all kärlek som jag fått genom min familj skulle jag aldrig ha
klarat mig, säger hon och visar mig några bilder av sin familj i sitt hus

Åsa blev sjuk i samband med en graviditet för åtta år sedan. När
hon väntade sitt tredje barn fick hon, redan i början av sin graviditet
en enorm värk i fogarna och ljumskarna. Foglossning av detta slag
innebär en uppluckring av bäckenet (som normalt brukar ske i slutet
av en graviditet). Denna uppluckring ska göra bäckenet mjukare så
att barnet lättare ska kunna passera när det väl är dags.

– Jag kände igen smärtan från min andra graviditet, då jag kände
av det i slutet, vilket jag visste var normalt och fick hoppa runt på
kryckor under en kortare period. Men när jag väntade min Julia
började foglossningen redan i början och smärtan kändes tio gånger
värre än vad den var gången innan.

Det finns ett hormon, relaxin, som gör att uppluckringen sätter
igång. Åsa misstänker att hon fått något fel på denna hormonbalans
som gjort att uppluckringen och värken sattes igång för tidigt och
aldrig verkade sluta. Detta är en kvinnlig sjukdom som varken
forskare eller läkare intresserat sig för att forska i, menar hon.
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Under den här tiden läste Åsa till förskollärare på högskolan. Men
lektionssalarna i pedagogik låg åtta trappor upp och det var svårt
för henne att ta sig upp.

De sista lektionerna vet hon inte, hur hon klarade av, hon led av
smärta och fick stå upp längst bak i klassrummet, när läraren
undervisade. Värken fick övertag och hon blev tvungen att hoppa
av skolan. Istället gick hon hemma och kunde inte ta sig för någonting.
Familjen har fått ställa upp med det mesta i hemmet, då varje rörelse
och ansträngning upplevdes som ett hugg för Åsa.

– I sjunde månaden av min graviditet halkade jag i duschen. Jag
tog emot mig med vänster ben, och pang, det hördes en plötslig
smäll i bäckenet som ekade mellan duschväggarna. Det kändes som
om bäckenet hade gått mitt itu eftersom att uppluckringen hade gått
så långt. Värken förvärrades nu ännu mer och det blev ännu svårare
att röra sig.

Åsa förstod inte riktigt vad som hade hänt så hon åkte akut till
lasarettet, där hon åter en gång blev beväpnad med kryckor. Men
uppluckringen fortsatte i oförminskad styrka och efter ett tag räckte
inte kryckorna till för att Åsa överhuvudtaget skulle klara av att
röra sig. Hon fick börja ta sig fram med rullstol.

Åsa är den typen av människa, som inte klagar i första taget. Hon
är känd för att ha en hög smärttröskel, men i nionde månaden hade
bäckenet blivit så instabilt, så det hoppade ur led väldigt lätt.

– Det var i snett läge, när jag kom in för min sista koll innan
förlossningen. Då blev jag placerad i rullstol och inlagd på BB-
avdelningen på lasarett. Under den tiden så hoppade mitt bäcken
ur led lite nu och då. Och då fick jag hjälp av sjukgymnaster. Men
en morgon, när det ljusnade och jag hade legat med svåra smärtor
av ett snedställt bäcken, fanns det ingen hjälp att få. Jag fick en tid
hos min gyn-läkare.

 
Efter att hon undersökt Åsa, ansåg läkaren att hon skulle skickas till
Karlskrona och låta dra i gång en tre veckor för tidig förlossning.
Åsa bad om att få bli snittad, eftersom hennes bäcken hade hoppat
ur led och varit fixerat så i över ett dygn.
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Men trots Åsas bönande om att få bli snittad, vägrade läkarna att
lyssna. Av olika anledningar främst okunskap, menar Åsa, fick hon
i stället föda fram Julia med ett snedställt bäcken.

 
– En vanlig förlossning gör ont, men detta skulle jag inte vilja utsätta
min värsta ovän för. Det värsta var inte att jag varken kunde sitta,
stå, ligga eller gå. Nej, det värsta var att inte bli trodd Och när man
befinner sig i en sådan här situation, orkar man helt enkelt inte att
försvara sig själv och sitt tillstånd. Jag hade så ont och för mig var
det svårt att överhuvudtaget existera.

Julias förlossning var mycket traumatisk och är fortfarande ett
känsligt ämne att beröra. Julia hade stött emot mitt snedställda
bäcken, så hon var alldeles blå när hon kom ut.

 
Än idag har Åsa inte sett på förlossningsbilderna. Det är för jobbigt.
Värken gick inte bort efter Julias födelse – tvärtom. Smärtorna blev
mer och mer olidliga och nu började en skytteltrafik mellan hennes
hem och lasarettet. Åsa mår dåligt när hon tänker på alla ambulans-
transporter till sjukhuset

– En natt var det fullbelagt på sjukhuset, så jag fick ligga i ett
tvättrum. Följande morgon hittade en läkare från ortopeden mig
där. Han kontaktade Uppsala akademiska sjukhus dit jag fick åka
ambulansflyg.

Där ordnade man en slags metallställning till mig, som de borrade
in med två bultar på varje sida av mitt bäcken. Denna ställning väger
7 kilo och jag fick gå runt med den i 3 månader för att få min kropp
jämställd.

Perioden med denna ställning är den mörkaste i mitt liv. Jag åkte
ofta snett i ställningen och fick då söka hjälp på sjukhus. Då fick de
använda skiftnyckel för att skruva isär ställningen. Så fort de stötte
till mot skelettet ekade verktygsljuden ända upp i skallen. Det var
det absolut värsta jag varit med om.

 
I början var låsningarna så pass lindriga att hennes man kunde dra
dem rätt. Men de senaste åren har det krävts professionell läkarhjälp
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och varje gång som
hennes rygg låser sig
måste hon ta sig till någon
som kan dra henne
tillbaka i rätt läge. Idag
har smärtattackerna
trappats av och förflyttat
sig längre upp i ryggen.

Det finns inte så många
läkare som sysslar med
de här slags låsningarna i
Åsas område, utan hon
måste söka hjälp hos
kiropraktor, och under
helgerna har de flesta
klinikerna helt stängt.

Fastnar hon i en sned-
ställd position på fredag
så har det hänt att hon fått
vänta på hjälp hela helgen. Vissa dagar har hon fruktansvärda
smärtattacker och ser inget ljus, men de tillfällena kommer mera
sällan nu.

 
Hon läser till socialpedagog, en utbildning som hon själv säger har
hjälpt henne hantera sitt levnadsöde. Kanske för att hon får lov att
lägga ner tid på andra människor och överhuvudtaget inte bara sig
själv. All tid har gått åt till både smärta och isolering tidigare och hon
har känt sig oerhört egoistisk.

 
Åsa blev tvungen att hoppa på kryckor i 2,5 år efter Julias födelse.
Hon har suttit i rullstol och hon har burit på en tung metallställning,
allt för att försöka lindra sin smärta i bäckenet. Under sjukdomstiden
har människor som befunnit sig i Åsas närhet reagerat på olika sätt
när de sett hennes situation:

– En del vänner tog avstånd helt. Dels för att det säkert är jobbigt
att se en nära vän så deprimerad och ledsen, dels för att det känts
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otäckt att se mig med den där gigantiska metallställningen i magen.
En kvinna började gråta då hon fick se mig eftersom det såg så
groteskt ut.

Men Åsa berättar att det finns en ledare i kyrkan som funnits vid
familjens sida under hela den här perioden. Han kom regelbundet
och knackade på dörren klockan tio en kväll i veckan och varje
gång stannade han en stund för att höra hur det var med familjen.

– Vi satt ofta och pratade om min värk och dess mening. Jag har
isolerat mig, varit deprimerad och så oerhört arg, mest på Gud.

Jag slutade sjunga lovsånger och jag ville inte läsa bibeln, allt kändes
bara som en lögn. Men den här ledaren har varit otrolig genom att
visa tålamod för all min bitterhet och ilska.

Åsa har genomgått en livskamp och slagits med Gud och när det
var som mörkast började hon skriva arga dikter till honom.

Det var en bearbetning som hon var tvungen att genomgå och idag
berättar hon att hennes tro är mycket mer personlig än förut.

 
– Gud har haft ett utomjordiskt tålamod med mig och när Han

tyckte att tiden var inne, så kom Han, på Sitt sätt. Han plockade inte
ner mig på jorden, Han lyfte mig ur skuggorna.

– Han bokstavligen killade mig på insidan, så jag fick lära mig att
skratta med hjärtat igen.

Det var ett underbart möte med Gud, och jag var totalt oförberedd
på det. Gud har sannerligen humor! Efter det mötet kunde jag börja
sjunga igen, läsa Guds ord och be med min mun. Men också med
hjärtat. Åsa har samlat alla sina dikter i en bok; ”Själens tysta bön”,
där hennes tankar kring både sjukdom och Gud beskrivs på ett
mycket gripande sätt.

Fem år efter det att denna artikel skrevs har följande hänt:
 
Åsa blev helad efter 12 år med smärta
När man levt med värk eller sjukdom under många år undrar man
om det fortfarande finns något hopp kvar. Åsa slutade tro på någon
förändring, men under en gudstjänst fick hon uppleva ett helande
och efter 12 år med smärta är hon idag helt fri från värk.
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Under sex år var Åsa helt sjukskriven på grund av den svåra
foglossningen och halkolyckan i duschen. Värken gjorde att hon
gick på mycket starka smärttabletter. Efter hand avtog de värsta
smärtorna, men hon fick otaliga låsningar i ryggen och i bäckenet
som innebar akuta smärttillstånd.

– Mitt bäcken var överrörligt, vilket ledde till att även min
ryggpelare var överrörlig. Detta gav begränsningar i Åsas vardagliga
liv. Hänga tvätt var en riskfaktor. Vid minsta lilla snedbelastning gick
hennes rygg i lås. Vid varje sådant tillfälle fick Åsa åka akut till en
kiropraktor för att ”låsas upp”.

– Varje morgon när jag skulle upp ur sängen vaknade jag med
stelhet och värk i nacke och i korsrygg.

Men så skedde en vändpunkt i Åsas liv. I våras berättade Åsas
syster att pastor Benny Hinn skulle komma till Köpenhamn på en
kampanj. Hon undrade om Åsa ville följa med. Eftersom hon hade
sett lite av Benny Hinn på Internet blev hon nyfiken, men tänkte
mest att ”det vore kul att få se i verkligheten att Gud gör folk friska”.

– Tänkte inte så mycket på mig själv just då. Det kändes alltför
avlägset.

Systrarna tog bussen till Köpenhamn och kom till en jättelik arena
som var fylld med 8 000 människor, alla med stor förväntan. – Bara
det var en mäktig upplevelse, utbrister Åsa och fortsätter:– Vi satte
oss ungefär mitt i och jag bara tittade mig runtomkring. Lovsången
var enorm. En kör på 350 sångare sjöng engagerat. Atmosfären var
påtaglig, nästan elektrifierad, beskriver Åsa.

Benny Hinn började sin predikan, först om varför Jesus måste dö
för våra synder och en inbjudan om att få komma fram och få förbön.
Många gick fram, i alla åldrar och samhällsklasser.

– Jag satt mest och gapade, berättar Åsa.
– Sedan övergick han i sin predikan till möjligheten att bli helad

genom Jesu namn. Efter ett tag började han peka ut i lokalen och
säga ”nu blir en med cancer helad där borta, alla med diabetes blir
helade just nu”. Runt om i lokalen började folk strömma mot
gångarna. Pastorn sa ”du ska inte vänta på att jag ska namnge just
din sjukdom, när du känner något i det sjuka området som du inte
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känner igen, ska du gå ut i gången så att folk kan be för dig”. I
samma ögonblick kände Åsa hur det pirrade till i sin högra lårmuskel
och hennes syster sa till Åsa att ställa sig i gången. Åsa nekade och
det dröjde länge innan hon till sist gick ut och ställde sig i gången.
Där stod det folk som upplevt Guds vidrörande.

– En förebedjare kom till kvinnan framför mig och började be för
henne. Under tiden började jag klappa mig själv på låret. Plötsligt
upptäckte jag till min stora förvåning att smärtan var borta. Det kom
som en elektrisk stöt i min fot och det började pirra i fotleden, uppför
vaden, genom låret och upp i bäckenområdet. Det kittlades i och
omkring bäckenvingarna, framtill och baktill och sedan runt varenda
kota i ländryggen, bröstryggen och upp i nacken så att håret reste
sig. Trots att det var trångt där Åsa stod kändes det som om hon
var ensam med Herren.

Förebedjaren framför Åsa började titta på henne och sedan kom
han fram och frågade henne vad som hade hänt.

– Då jag inte var säker på det själv sa jag att min inflammation i
låret var helt borta, värken var borta. Då frågade han hur länge jag
hade haft ont. I 12 år svarade jag då. ”12 år!” utbrast han och drog
mig i armen. Jag försökte stoppa honom och menade att jag inte var
säker på vad som hade hänt. Men han fortsatte hela vägen fram. De
bad för mig där framme och jag kände elektriciteten under mina
fötter när jag kom upp på estraden. Efter detta möte befann jag mig
i ett tillstånd som närmast kan förklaras med förvirring. Visste inte
om jag drömde eller var vaken. Dynan, som jag alltid haft, hade jag
fortfarande i handen. När Åsa och hennes syster for hem på natten
kunde hon knappas sitta still.

– När jag vaknade följande morgon, kändes det så konstigt. Det
tog ett tag innan jag förstod vad det var… Jag hade inte ont.

 
Slutade du någon gång hoppas på ett under?

– Ja, det kan man säga. Jag vet inte riktigt när men jag hade lärt
mig att acceptera mitt handikapp. Den svåra vägen. Jag har blivit
besviken vid förbön många gånger.
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Kan du förstå att människor kan tvivla
på att under som ditt sker idag?

– Ja, det kan jag mycket väl förstå. Jag
hade själv mycket svårt att tro på
helanden. Visst, man kunde ju se att Gud
gör under idag, men oftast i en annan
världsdel eller någon annan stad, inte hos
mig. Jag kan fortfarande absolut inte
förstå varför en del blir helade medan
andra inte blir det.

 
Hur vill du uppmuntra människor som gett
upp hoppet?

– Försök finna vilan i Gud, oavsett
omständigheterna. Finn tryggheten i Gud,
i insikten om att jag är älskad av en
levande Gud, oavsett om jag är frisk eller
sjuk. Viktigt är också att leva i nuet och
inte planera för mycket framåt. Försök
att leva här och nu, landa i din
omständighet. För där är Gud. Han
springer inte före. Han väntar in och vill
gå i samma takt som vi.

 
Vad hjälpte dig att härda ut?

– Att jag insåg mina begränsningar.
Satte mig ned och fick bestämma mig.
Ska jag fortsätta bråka och slåss bara
för att mitt liv blev som det blev? Jag gick
från en inställning att vara ett offer till att
bli en övervinnare. Man får göra ett aktivt
val. Att inte se allting i svart även om det
känns mörkt.

– Jag plockade fram de små, små
detaljerna som var positiva och när jag
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inte kunde be själv bad jag om hjälp. För mig blev räddningen att
jag slutade slåss med Gud. Man orkar inte det hur länge som helst.
När jag slappnade av och lät Gud hålla om mig blev det lättare att
uthärda hopplösheten, berättar Åsa.

 
Hur ser du på livet som frisk i jämförelse med då du var sjuk?

– Det är som att jag har fått en andra chans. Bara att vakna på
morgonen är en aha-upplevelse. Innan hade jag lärt mig att tänka på
att jag var sjuk, begränsad hela tiden.  Nu får jag lära om mig, att
tänka på att jag är frisk och utgå från det. Det är mycket roligare,
menar Åsa och fortsätter:

– Innan trodde jag att jag älskade Gud med all min kraft, men det
går inte att jämföra. Kärleken har fått ett annat djup idag av
tacksamhet och ödmjukhet över att Han såg mig. Efter 12 år, tillägger
Åsa rappt.

– Vi har gått genom skärselden, Gud och jag.  Idag kan jag se, att
jag inte var ensam där i eldstormen. Jag skulle inte vilja begära att
vara utan lidandet, för det har lärt mig så oerhört mycket. Att lyssna,
bedja, vänta och att hoppas.

 
Finns det något bibelord som du vill dela med dig av?

– ”Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek
räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina
synder bakom din rygg”. Jes.38:17

Bilden visar Åsa på en klättervägg strax efter helandet.
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Ängeln på

Malmskillnadsgatan
Text Frida Funemyr 

Elise eller ”den lilla ängeln” som hon
brukar kallas, berättar om sin styvfar
som försökte döda henne, om ett
äktenskap med våld och sprit och om
Jesus som gav henne livet tillbaka.
Sveriges missbrukare ökar och Elise
är pensionären som kämpar för att
utbyta dessa människors längtan efter
sprit med en längtan efter Gud.

 
Det finns få sociala nätverk som tar
emot missbrukare när tiden på
behandlingshemmet eller sjukhuset är
slut. När f.d. missbrukare är ute i samhället igen hamnar de ofta i
arbetslöshet, vilket lika ofta leder till missbruk och därmed även till
hemlöshet. Antalet hemlösa kvinnor ökar och kriminalitet, missbruk
och hemlöshet går ofta hand i hand.

Enligt socialförvaltningen är en miljon drabbade av missbruk och
i varje skolklass finns i genomsnitt tre elever som har missbruk i sitt
hem. Svensken dricker idag drygt nio liter ren alkohol per år. Vi
dricker mer än vad vi har gjort på hundra år. Vad gör vi åt det?

 
Den lilla ängeln
Elise tror att hon kallas för ”den lilla ängeln”, dels för att hon är så
kort, dels för att hon bryr sig om och får vara till hjälp för så många
människor. Och kort, det är hon. Kort och söt med runda, blåa
ögon som glittrar på ett alldeles speciellt vis.
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Vi träffas utanför Clara kyrka i Stockholm, en naturlig miljö för Elise
då hon är medlem i kyrkan och dessutom jobbar som frivilligarbetare
för församlingen med människor som behöver hjälp ute på gatorna
runt omkring i huvudstaden.
 
Han siktade sitt hagelgevär emot oss
Från början upplevde Elise sin uppväxt som väldigt bra, ända fram
tills hon var i tioårsåldern, då helvetet brakade loss:

– Min mamma gifte om sig med en man som var alkoholist. Han
drack t-sprit och brännvin, åt skokräm… allt som gick att få i sig för
att döva sina känslor. Under den här tiden fick jag lära mig hur sprit
fullständigt kan förstöra en människa. Elise var bara en liten flicka,
men hon minns sin styvpappa väl. Hon kommer speciellt ihåg en
händelse:

– Han jagade mig och mina syskon med ett hagelgevär och när
han fick fatt på oss lade jag mig över mina syskon och sade till min
styvfar ”Skjut mig, men skjut inte mina syskon!”. Då sköt han. Den
här gången hade jag tur, för det fanns inga patroner kvar. Detta var
en av många hemska episoder som hände under Elises barndom.

Elise berättar att hon bar på så mycket ilska och hat, men framför
allt rädsla. En annan gång kommer hon ihåg hur hon och hennes
styvfar satt vid köksbordet och han sa att hela rummet var fullt av
små djävlar.

– ”Där är en smådjävul och den ska jag döda”, sa han samtidigt
som han pekade lite varstans i rummet och gjorde strypgrepp i luften,
som om han dödade dem en efter en, berättar Elise och fortsätter:

– Plötsligt pekar han på mig och säger ”och där, det där är en
riktig liten smådjävul”. Därefter går styvpappan fram emot lilla Elise
och tar ett strypgrepp om hennes hals. Något hejdar honom, Elise
kommer inte ihåg vad, men än en gång får hon behålla livet.

Vettskrämd rymde hon ut ur huset och hon minns att hon sprang
sju kilometer utan att vända sig om en enda gång. Hon sökte hjälp
hos en familj.
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Blev tvungen att välja bort kyrkan
 När Elise var 11 år följde hon med en kristen vän på ett tältmöte:

– Här fick jag träffa jättegoa kompisar och känna en stämning
som jag aldrig tidigare hade varit med om, det öppnades en helt ny
värld för mig. Jag hängde en del med dem i kyrkan. Men lyckan
varade inte länge för Elise. Då föräldrarna kom på att hon följde
med kompisar på möten, låste de ute henne och hon fick bo hos
kompisar ett tag.

– Jag fick välja att aldrig komma hem igen eller att bo kvar, men
sluta med ”tokigheterna”. Jag ville självklart bo kvar hos min mamma,
jag hade ju ingen annanstans att ta vägen. Elise flyttade tillbaka till
sin mamma och hennes hemska man och helvetet fortsatte.

– Det som jag idag finner så underligt är att det var så många
grannar som såg vad som försiggick, men folk vågade liksom inte
göra någonting. De var förmodligen rädda, tror Elise.
 
Paralyserad mamma
Elise har bara svaga minnen av sin mamma från den tiden:

– Hon vågade inte heller göra någonting och var nog mestadels
paralyserad. Jag såg aldrig vad hon gjorde eller inte gjorde. Elises
mamma lever inte längre, men hon berättade på sin dödsbädd för
sin dotter att hon bittert ångrade varför hon inte ställt upp mer för
henne under uppväxten.

– Mamma fick ta jättemycket. Det var hon som jobbade ihop
pengarna som min styvfar stal ifrån henne och köpte alkohol för. En
gång köpte hon en bil till honom för att han skulle ha något att göra
istället för att supa hela dagarna. Men när hon kom hem ifrån jobbet
en dag hade han bytt ut bilen mot en gammal, rostig moped och
pengarna som blivit över hade han köpt brännvin för. Jag har aldrig
sett min mamma så arg, förklarar Elise.

 
Elise gifter sig
Vid 25 års ålder gifte sig Elise och under de första åren hade de ett
”skapligt bra förhållande”, som hon själv beskriver det. Då såg hon
inte minsta tendenser till att han skulle börja dricka, men snart
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hamnade Elise i samma situation som sin mamma. Elise beskriver
att hon i 20 år levde i ett olyckligt äktenskap, där hennes man söp,
var våldsam och utnyttjade henne på olika sätt.

– Både min mamma och syster varnade mig innan jag gifte mig, de
sa att han inte var snäll. Men detta såg inte jag, jag var bara så
förälskad. Men senare fick jag skämmas, för att jag gjort samma
dumma val som min mor. Elise berättar att det var svårt att erkänna
sin dumhet och svaghet i början, hon kände sig handlingsförlamad.
Hon erkände inte att han slog henne och varje gång hon kom tillbaka
till doktorn hittade hon på nya orsaker till sina blåmärken och brutna
ben.

 
Under äktenskapet gick Elise till både psykologer och doktorer för
att få mediciner och nervstillande medel.

– Jag blev beroende av tabletterna, allt för att döva smärtan. Själv
hade jag aldrig druckit, men vid denna tidpunkt började jag att
experimentera med både alkohol och tabletter.
 
Tänkte dö, blev istället kristen
1994 kom Elise till Mössebergs kurort i ett mycket risigt tillstånd.
Här hade hon tänkt ta livet av sig, men istället blev hon frälst.

– Ett par, Matseric och Daga befann sig på kurorten under samma
tid och de försökte att få kontakt med mig, men jag sa bara ”Stick
härifrån, jag vill inte ha med er att göra”. Samtidigt som jag skriker
dessa ord är det någon, det är inte jag själv, som tar mig i handen
och leder mig bort till dem. Och så säger min röst (det var inte jag)
”Vill du be för mig?”. Då lägger Matseric sin hand på mig, ber och
då händer något märkligt. Det kom som en stråle uppifrån och ner
som gick igenom hela min kropp och bara tog bort allt hat och all
misär inom mig. Det var ett ögonblicksverk. I en massa år upplevde
jag det som om jag befann mig i en stor svart bubbla, som jag nu
äntligen fick komma ut ur, säger Elise och ler ett leende som gör att
hon ser ut som den lyckligaste människan i hela världen. Elise berättar
att den kvällen föddes en ny människa. Matseric tog med henne till
Pingstkyrkan och 1996 hamnade hon i S:ta Clara kyrka som ligger
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mitt i Stockholm, den står mitt i huvudstadens center av missbrukare
och prostituerade.

– De tog emot mig, hemska människa. Risig var jag, grym och
elak såg jag ut, men de var så snälla emot mig i kyrkorna och jag
började känna att det ändå finns människor som bryr sig.

Dock tog det tid för Elise att bli ”rumsren”, både när det gällde
hennes förakt mot män och sätt att tala. Men från och med frälsningen
slängde hon alla sina tabletter och både värken och begäret efter
spriten försvann, abstinensen fanns inte. Jesus fyllde detta tomrum
med glädje och frid istället. Idag har Elise förlåtit sin man och kan till
och med ta honom i hand när de stöter på varandra.

 
Mötte inte någon kristen på 40 år
– Från det att jag fick känna Jesus som 11-åring till att jag blev 59
år stötte jag inte på en enda kristen på min väg genom livet. Är inte
detta konstigt? frågar Elise retoriskt och ser skräckslagen ut. Elise
tycker att det är märkligt att under så lång tid blev hon inte ledd till
en enda kristen människa eller någon kyrka.

– Men jag tror jag har svaret, säger Elise och ler pillemariskt.
– Det är fostran. Jag tackar Gud för alla dessa år jag har fått

smärta och slag, att jag fått uppleva helvetet. Under alla dessa 40 år
så lät Gud mig aldrig dö, jag var ju nära döden och fick uppleva den
nära så många gånger. Men jag dog inte, för Gud ville använda mig.
 
Blev helad från cancer
I februari -99 blev Elise helad i S:ta Clara kyrka som vi befinner oss
vid. Hon hade en mycket svår tumör i ryggskelettet och hon var
döende. Prognosen, enligt doktorerna, sa att hon inte skulle klara
det och Elise berättar att hon inte hade något immunförsvar:

– Jag fick lunginflammation på lunginflammation och det var riktigt
risigt med mig. Men på pingstafton samma år gick jag fram för förbön.
Jag hade en stor, blåliknande knöl vid ryggslutet, men när man bad
för mig kände jag, och folk runtomkring mig kunde se med blotta
ögat, hur Gud helt enkelt jobbade bort knölen och det som var
blått. När jag senare röntgade mig förstod läkarna ingenting. Alla
värden befann sig på topp.
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Brinnande kärlek för människorna på gatan
Efter sin styvfars och mans destruktiva beteende hade Elise hatat
alla män. Hon kunde spotta på dem när de gick förbi henne på
gatan.

– Idag lägger jag mig på knä bredvid uteliggarna, missbrukarna
och de prostituerade och omfamnar dem. Ja, det gör jag, men de
luktar inte mumma, säger Elise och skrattar hjärtligt. Hon känner en
sådan enormt brinnande kärlek för dessa människor och det är därför
hon idag jobbar ute på gatorna med dessa människor. Trots att hon
gått i pension är hon frivilligarbetare och vill inget hellre än att ta
hand om dem i form av att samtala med dem, kanske ge dem ett
bad, kläder eller något att äta.

– Till största delen har jag lagt min tid på Malmskillnadsgatan, där
Stockholms prostitution är som mest utbredd. Där har jag blivit kallad
morsan, stålmormor, den lilla ängeln. De flesta känner igen mig där
nu.

Här finns tjejer mellan 13 och 30, som söker en modersgestalt
som de saknat i sin barndom. De behöver någon att samtala med.
Flickorna har blivit utslängda från föräldrar som oftast har stora
alkoholproblem. Elise går alltid ut själv på dagarna medan hon finns
med i ett team från kyrkan som jobbar tillsammans på fredags-
nätterna. Hon berättar att tjejerna inte känner av så mycket smärta
varken fysiskt eller psykiskt när de har sexuellt umgänge med männen
för de är alldeles för höga på knark för att känna. Och knark finns
det inga problem med att få tag på. Det florerar ju på gatorna, menar
Elise.

Elise säger att hon förstår tjejerna för hon var själv väldigt nära att
sälja sig själv och hon har själv blivit utnyttjad.

– Jag vet hur man känner sig när man inte blivit sedd eller älskad
på ett värdigt sätt. Man kan aldrig tvinga någon till att sluta och det
krävs ett stort tålamod med dem. Men när vi väl får den där
kontakten och de börjar tala, känns det så fint och ibland har de till
och med följt med mig hit till kyrkan. Flickorna säger ”Hur kan
Jesus älska mig? Jag är ju en hora”. Jag svarar då att han älskar dig
men inte det du gör och jag är ju ett levande bevis för dem.

Elise berättar att hon aldrig är rädd när hon är ute:
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– Nej, jag är aldrig rädd, men man får aldrig vara dumdristig.
Visst finns det risk för att många av dem har hiv, men jag är väldigt
försiktig med dels hygienen, dels att jag inte tar i några sprutor eller
papper som de kan ha använt. Jag kramar dem mycket, men som
tur är finns det inga risker i detta, säger Elise och skrattar och berättar
att hon älskar att krama människor.
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 Text Linda Berg

Jag hamnade på en låst avdelning på psyket i Uddevalla. Min träning
hade blivit så hysterisk att jag till slut föll ihop på golvet i
träningslokalen.

En sköterska tog ett EKG på mig, som visade att vilopulsen var
extremt låg. Skulle jag hamna i djupsömn, fanns det risk att inte
återvända till livet.

 
Jag var 24 år då mina ät-
störningar var nära att ta
livet av mig. Min väg
genom livet har från tidiga
år, varit tuff.

Jag har växt upp i en
familj som inte tror på Gud.
När jag var sex år skildes
mina föräldrar och jag
bodde deltid hos dem
båda. Detta gjorde mig,
som liten flicka, väldigt
osäker på mig själv. När
hösten kom och jag
började lekis hade jag svårt
att få vänner och blev
mobbad i skolan, något som fortsatte genom hela skoltiden. I sjunde
klass var mitt behov av bekräftelse väldigt stort. Som ett resultat av
det började jag att hoppa över maten och ville genom det att folk
skulle se mig, speciellt mina föräldrar. Men det enda som hände var
att jag blev duktig på att ljuga om det mesta, till exempel sa jag att
jag mådde bra fastän mitt inre var i uppror.
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Jag tänkte ofta på att ingen brydde sig om mig och gick ständigt
med känslan av att vara hatad. Detta bottnade i min dåliga självkänsla.
Det hela drogs till sin spets och snart hade jag planer på att ta mitt
liv. Jag ritade och skrev ner tankarna i mina dagböcker: ”Jag undrar
hur det känns … när någon tycker om en … när någon bryr sig om
en … när man vet att någon tänker på en … att få den man älskar
…att ha vänner … när man är död…”.

 
Flera år senare låg jag alltså i sängen på Uddevalla lasarett, grät och
hörde Gud säga till mig: ”Jag har hört dig. Jag vet att du inte vill leva
mer, och om det är din vilja så får du komma hem till mig, men min
önskan är att du ska leva. För jag har planer för ditt liv”.

 
Efter en månad på sjukhus skrevs jag ut och flyttade upp till min
hemort i norra Sverige. Jag insåg snart att jag inte skulle klara av att
leva ett normalt liv på egen hand, och ringde därför Vuxen-
Psykiatriska - avdelningen och skrev in mig själv. Det slutade med
att jag blev liggande på Mellanvården i cirka 6 månader. Jag fick
bra hjälp och kom en lång bit på vägen, men visste att jag aldrig
kunde bli helt fri där på lasarettet. Det var en ensam tid i mitt liv och
jag tänkte mycket på livet och döden.

 
Det som var viktigast för mig var jaget.

Själviskheten och självfokuseringen var total. Utdrag ur min dagbok
från tiden på Mellanvården: ”Det verkar som att jag aldrig ska komma
igenom detta helvete. Jag skäms över min feta äckliga kropp. Jag
vill förändra min livsstil men har ingen ork. Jag är besviken på mig
själv. Jag vet att jag lever på lögner. Hela jag är ju en enda stor lögn
utan stoff av sanning!! Jag ser ingen väg ut, dörren stängdes framför
näsan på mig och mörkret omslöt mig värre än förut. Jag är så rädd.
Tänk om det inte finns någon hjälp. När jag sökte hjälp hos min
första kurator för 11 år sedan, ville jag att allt skulle bli bra.

Åren har gått och det verkar bara bli värre. Jag sårar inte bara mig
själv. Hela min familj drabbas och vännerna omkring mig. På lasarettet
har de en stor skräphög att försöka göra något av. Jag kanske bara
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ska släppa taget och göra folk fria från mig. Finns det någon annan
möjlig utväg? Jag vet inte om det är värt att leva när jag bara är ett
problem och en börda för andra och mig själv.”

 
En dag under min vistelse på Mellanvården kom en troende vän och
sa att det fanns ett par i hennes församling, som arbetade med
själavård och att människor som kom till dem verkligen blev hjälpta.
Jag såg det som min sista utväg, och kontaktade därför själavårdarna.
De gav mig klara direktioner, om vad som skulle hända under
samtalen och att jag antingen skulle skriva eller rita vad jag ville ha
hjälp med.

Detta var precis när jag hade läst boken
”Det finns frihet” av Anita Barker. Boken hjälpte mig att skriva ner

alla dåliga rötter som jag kunde se i mitt liv och vilka dåliga frukter
de gav. I slutet på varje samtal fick jag en läxa som jag skulle öva på
varje dag tills nästa gång vi skulle ses. Det var läxor som skulle
stärka mitt självförtroende. Det var svårt och svårare skulle det bli.
Efter samtalen var jag helt slut på insidan. Vi började alltid med att
överlåta oss till Gud och sedan betade vi av bit för bit. Jag fick
bekänna den aktuella biten som synd och sedan ta emot förlåtelse
och upprättelse. Detta pågick under en tioveckors period av mycket
kämpande och tårar.

 Jag kommer aldrig att glömma när en av mina själavårdare hämtade
en spegel och jag var tvungen att titta mig själv i ögonen. Hela jag
skrek av ångest och vånda. Men att övervinna detta och sedan kunna
titta mig i spegeln och se något vackert är helt fantastiskt! Den sista
gången vi träffades, så gjorde vi samma sak som alltid; jag bekände
och vi bad. Under bönen kom friden och glädjen in i mitt liv och jag
bara visste att jag är FRI! Jag vill leva!

Guds tilltal till mig på sjukhusbädden har burit mig genom den
svåra tiden. Han hade ju sagt att han hade planer för mitt liv. I dag
(cirka ett år sen jag blev helad) lever jag ett fantastiskt liv, på äventyr
med Gud och jag slutar aldrig att fascineras av honom, hans ord och
vilken kraft det är i bönen.

Nu kan jag från hela hjärtat stämma in i Paulus ord från
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Filipperbrevet 3:13, ”Jag glömmer det som ligger bakom mig och
sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att
vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.”

Två år senare
I min dagbok står det: ”minnesanteckningar från Uganda”...

I slutet av den ettåriga bibelskolan är det dags för praktik, en 2-
veckors teamresa till Uganda tillsammans med ett tjugotal andra
svenska ungdomar. Efter en lång väntan och  förberedelse är det
äntligen fredag den 13:e april, vilket betyder avresedag till Uganda
och Namalu.

Nu känns det i magen, spänning, pirr och väldigt mycket förväntan,
men ingen verkar veta riktigt på vad. De flesta av oss har aldrig varit
på missionsresa förr, några har aldrig flugit, så visst är det ett äventyr.

Så är vi på väg...

Samma som alla kvällar i festivalen sjunger och dansar vi till den
Afrikanska lovsången i ca.30 - 60 minuter innan det svenska teamet
fortsätter med lovsång, dans och drama. Så fick vi tid för vila innan
festivalen och så drar vi igång igen. En kille kom haltandes, men
efter förbön sprang och hoppade han. Blinda fick sin syn och många
andra mirakler hände på kvällen. Gud är så god. Tänk att vi får vara
med. Idag har det verkligen varit hett och en intensiv dag så krafterna
börjar ta slut och även denna kväll blir det en tidig kväll.

En vecka senare står det: En liten tjej, 7år, kom och tog mig i kjolen
när Maja och jag precis var klar med att be för någon annan. Hon
pekade på sina öron och vi testade henne med klappningar och rop
bakom hennes huvud och vi förstod att hon var helt döv då hon inte
reagerade alls på det som hände bakom henne. Så vi bad kort för
henne och befallde dövhet att gå i Jesu namn och sedan talade vi till
hörseln att fungera.

När vi sedan tog bort händerna från hennes öron hade hennes
faster kommit och vi frågade henne om hon märkte någon skillnad,
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och det gjorde hon. När vi pratade med fastern började flickan
själv att prata och göra ljud. Hennes ansikte började stråla och vi
hoppade och jublade av glädje över ännu ett mirakel. Vi prövade
hennes helande flera gånger för att vara riktigt säkra och sedan fick
hon gå upp på scenen och vittna inför hela folksamlingen. Hennes
faster jublade, - ”Nu kan hon gå i skola och lära sig!” Vi jublade
och hoppade tillsammans innan de själva dansade iväg.

 När de precis gått iväg kommer en kvinna upp på scenen för att
berätta. Samma kvinna hade Maja och jag bett för igår på förbönen.
När vi bad fick hon sin syn tillbaka efter att ha varit helt blind, men
när vi kom till helande dokumentationen kunde hon inte se alls, så vi
frågade om hon hade vart i kontakt med häxkraft och det hade hon.
Så vi sa att Jesus vill hela dig men om han ska göra det måste du
välja honom och inte behålla något av häxkraften eller ha något med
den att göra igen. Så vi bad henne att gå hem och ta ett beslut och
komma tillbaka nästa dag och där var hon nu på scenen och hade
fått sin fulla syn tillbaka efter att någon annan teamare bett med
henne. Kvinnan berättade att hon hade bett till Jesus hemma och att
hon hade sett honom. HALLELUJA!!

Det var en riktig segerkväll. Det har varit en bra, spännande och
intensiv dag, så nu redan före 21.00 släcks ficklamporna och det är
inte svårt att somna.

Nu förbereder jag mig för ett år i Afrika - Jesus har gett mig ett helt
nytt liv!
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AIDS 
Text Hans Gardelach

Hasse berättar om sitt liv:
Livet hade gått snett för mig. Det var

mycket bråkigt hemma, och jag blev
ett enkelt offer för flowerpower-vågen
och dess drogkultur i slutet av 60-talet.

Jag tog tabletter och sprit. Någon tid
senare blev tyngre droger och
hemlöshet min vardag. Dessutom
hamnade jag snart i sexuellt
perverterade kretsar; porrindustri,
porrklubbar, homo- och trans-
sexuallitet.

Jag satt i fängelse första gången 1970, följt av ungdomsvårdsskola,
mentalsjukhus, behandlingshem och flera fängelser. Efter frigivningen
från det sista fängelsestraffet 1977, insåg jag att mitt liv måste
förändras. Jag försökte rikta upp mig själv genom jobb och
äktenskap. Men det sprack snart igen och jag föll tillbaka i mina
gamla vanor.

1985 blev jag kristen. Jag hade mött Jesus men jag tyckte att Han
skulle vända om och följa mig. Två år senare föll jag tillbaka i grovt
missbruk.

1989 blev jag Hiv-smittad av den kvinna, som jag för tillfället levde
tillsammans med.

Detta besked tog jag närmast som en befrielse. ”O vad skönt, nu
skulle samhället få ta hand om mig.”

Oavsett hur mycket jag söp eller pumpade i mig knark, upplevde
jag ingen tillfredsställelse. Redan 1993 hade Hiv-infektionen
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utvecklats till AIDS, och detta på grund av mitt hårda missbruk. Tre
år senare, 1996, hade sjukdomen och missbruket tärt hårt på mig –
allt hopp var ute. Immunförsvaret försvagades i snabb takt.

Läkarna sa till mig att: ”Vi kan inte hjälpa dig om du fortsätter så
här.” Jag hade i augusti 1996 endast två månader kvar att leva.
 
Jag måste komma till Jesus
Efter att ha fått detta besked åkte jag och satte mig utanför S:t Clara
kyrka, i centrala Stockholm. Jag hällde i mig en stor flaska starkvin
och funderade på, hur det skulle gå till nu, när jag skulle dö. Då
hörde jag plötsligt en röst inom mig som sa: ”Vart tog Jesus vägen?”
Jag upplevde starkt att jag bara måste tillbaka till Jesus. Jag gick in
i kyrkan och talade med en diakonissa. Jag talade om för henne att
jag skulle dö snart, men att jag först ville be Jesus om förlåtelse
innan jag dog.

Efter ett tag fick jag komma till ett kristet behandlingshem, Josua
Rehab i Gamleby, mest för att jag skulle få en värdig död. Jag började
äta bromsmediciner, ropade till Gud och bad om att få bli frisk, men
blev hela tiden allt sämre.

En dag fick jag ett tydligt tilltal från Gud: ”Gör upp med ditt samvete.
Nu är det dags att du lägger din självömkan åt sidan och tar itu med
allt, som du har gjort mot andra, men framför allt det, som du har
gjort mot dig själv som min avbild.”

Jag började förstå utifrån bibelordet: Första Johannes brev, kapitel
1 vers 9, som säger: ”Om vi bekänner våra synder, så är Han trofast
och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från
all orättfärdighet.”

Jag började rensa upp i samvetet genom att bekänna alla mina
synder, även om det var mycket plågsamt. Jag hade bestämt mig för
att nu skulle skräpet ut! I ett par timmar redogjorde jag och bekände
för en själavårdare det drog- och sexmissbruk, som varit mitt liv.

Under ett par månaders tid skrev jag ner allt, som flöt upp i minnet
av synderna från det gamla livet. Sedan läste jag upp punkt för punkt
och bekände allt som synd i en själavårdares närvaro. Efter att ha
läst upp allt, som jag skrivit ner på papperen och bekänt, så rev jag
sönder dem.
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Han förlåter och renar
Någonting inom mig knäcktes, och jag upplevde fullständig frid med
Gud. All form av betryck släppte i hjärtat. Jag kan ärligt säga att jag
inte haft minsta lilla sug efter droger sen den dagen. Det märkliga
hände att immunförsvaret började förstärkas och läka ut. Idag har
jag fullt friskt och starkt immunförsvar. Jag har i skrivande stund inte
haft ett enda HIV-virus i något av alla de prov, som man kontrollerat
hos mig under nu drygt tio år.

Som en bonus kom ett annat helande under förra året, 2006. Jag
har burit på Hepatit-B (gulsot via blod eller sexuell kontakt), sen
60-talet. Jag har haft Hepatit-A (via mat eller vatten) till och från
under alla år. Men det värsta var att jag har haft Hepatit-C (via
blod) under drygt 20 år. Så i början på 2006 sa min infektionsläkare
att min lever måste vara slut. Antingen i levercancer eller troligare i
skrumplever. Man ville börja behandla med ett ”cellgift”, Interferon.
Men jag tänkte att Gud är väl inte schizofren, eller? Skulle Han först
hela mig från AIDS, för att jag sen skulle dö i skrumplever. Nej, det
stämde inte med den Gud jag lärt känna. Men min läkare var inte
lika trygg, så han fick min tillåtelse att göra en s.k. leverbiopsi. Det
går till så att man tar en bit av levern och gör olika cellprover. Till sist
kom en underbar bekräftelse: ”Hasse, din lever är fullständigt frisk.”

Jag är säker på att det inte kommit någon förbättring till stånd, om
inte Gud hade fått gripa in.

Livsförvandlingen är total. Min tro på Gud är bergfast och stark
och jag känner mig nöjd med mitt nya liv. Det största för mig är inte
att jag inte dog i AIDS, utan det att jag fick ett rent samvete och frid
med Gud och människor.

Jag blev helad till ande, själ och kropp. Sådan är Han, vår Jesus.
I dagarna håller jag på att avsluta min självbiografi, ”Full förlåtelse”,
som jag hoppas att många, som har det som jag hade det, skall
kunna känna igen sig i och få hopp om förlåtelse och ett nytt evigt
liv.

Hans Gardelach kommer snart ut med sin första bok, Full förlåtelse.
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Kapitel 12
Allergisk mot det mesta

Text Sofia Gustavsson

Hon fick allergiska reaktioner av det
mesta. Så till den grad att hon
tvingades vara instängd under
vårmånaderna. Men för ett drygt år
sedan blev hon mirakulöst helad på
en Jesusfestival.

– För Gud finns inga omöjligheter.
Lämna allt till Honom! säger Eva.

 
Hennes diagnos var astma och
hyperaktiva slemhinnor. Mycket,
mycket hyperaktiva slemhinnor. Som barn var Eva frisk och kry,
men allt eftersom åren hann ikapp henne, blev allergin alltmer påtaglig.
1993 sjukskrev hon sig.

– Då arbetade jag som vikarie i hemtjänsten. Man försökte sedan
hitta ett nytt jobb som passade. När det inte gick, fick jag sjukbidrag.

 
Eva var undersökt både fysiskt och psykiskt. Trots det kom läkarna
inte åt den egentliga orsaken till allergin. Hon var allergisk mot det
mesta. Rengöringsmedel och parfymer. Rök och damm i omlopp.
Avgaser och dimma var inte att tala om och minsta lilla förkylning
tvingade Eva att ta antibiotika.

 
Allergin tog sig uttryck på olika sätt.

– Ögonen svullnade ihop och blev som springor som kliade. Näsan
rann och irriterade och ibland förlorade jag rösten. Ibland tjöt det
för varje andetag jag tog, berättar Eva, som tog mediciner fyra gånger
om dagen. Året om. Ögondroppar, nässprayer och tabletter var
vardagsmat. – Dessutom bar jag med mig akutmediciner för jämnan.
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Men det som verkligen fick Eva att känna lättnad, var de stora
doserna av kortison, som hon av hälsoskäl bara kunde nyttja under
kortare tid.

– De perioderna, när man kunde ta bilen och köra hem till en vän
utan att bli helt väck, var ljuvliga.

– Det hände att jag var instängd i fyra månaders tid. Och då menar
jag verkligen instängd. Då kunde jag inte ens öppna ett fönster eller
en dörr. När det var riktigt illa tålde jag inte att människor kom på
besök, eftersom de kom utifrån och hade för mycket pollen i hår
och kläder.
 
Fyra månader i total isolering. Hur får man tiden att gå?
– Det viktigaste är att man har något att fästa tankarna på. Tittar
man ut för mycket, längtar man ut, så jag försökte koncentrera mig
på andra saker som jag tycker om. Jag pysslade, handarbetade och
läste mycket.

 
Så kom undrets tid. Det var Jesusfestival i Småland och Eva beslutade
sig för att åka dit. Den sortens arrangemang kunde hon närvara på
tack vare att hon kunde sitta ute i den friska luften. Det var dock
omöjligt för Eva att sitta inne i festivaltältet, varför hon satte sig en
bit utanför.

– Dofter strömmade ut ur dörröppningen, men det accepterade
jag, eftersom jag så gärna ville vara där och då. Det var ingen som
direkt bad för mig. Jag bara satt där i min ensamhet med böjt huvud
och bad allmänt. Mot slutet av mötet kände jag en värme över
bröstet, som höll i sig ett tag och då visste jag att det var nu det
hände.

 
Eva använde, av naturliga skäl, inte själv parfym. Men följande
morgon letade hon upp en gammal parfymflaska, som hon placerade
under näsan. Visst luktade det stark, men någon allergisk reaktion
märkte hon inte av. Inte ens efter fem, tio eller femton minuter med
flaskan kittlandes under näsan.
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På några dagar hade Eva bestämt sig för att släppa samtliga mediciner.
Hon behövde dem uppenbarligen inte.

– Sedan dess har jag inte reagerat på någonting! Jag tog tid hos
min astmasköterska någon vecka senare. Jag berättade om mitt
helande och hon blev helt ställd. Men hon visste, hur illa det hade
varit och kunde bara gratulera.

– Hon sa att jag fick komma tillbaka, om jag skulle få fler problem.
Men det behöver jag inte för Gud har helat mig, säger Eva, som i
dag har börjat studera. På fritiden kan hon simma och ta hand om
sitt nya växthus – precis som hon alltid har önskat.

Eva var borta från arbetslivet i 9 år, men efter helandet och studierna
har hon nu arbetat inom vården i snart 4 år.

I 5 år har hon obehindrat kunnat njuta av vår, försommar och alla
andra situationer, som tidigare i så många år  bara var en plåga för
henne. Hon har fått livet tillbaka och Eva är absolut säker på, vem
som har förändrat hennes liv.

– Det är Gud som all ära ska ha. För det som inte var möjligt för
människor, det tog Han hand om. Och Han är likadan idag, som
Han var när Han gick här nere. Alla som känner mig har sett en
otrolig förvandling och ett sådant här vittnesbörd påverkar människor,
utan tvekan.

 
Varför det tog en sådan tid för Gud att gripa in, har Eva inga svar
på. Guds sätt och tid förstår vi inte alltid.

– Men genom allt har han burit mig. För Gud finns inga omöjligheter.
Lämna allt till honom! säger Eva.
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Kapitel 13
Klumpfot och Downs

syndrom
Text Mari-Anne Eklöf

En sexbarnsfamilj berättar om sina barn:
 

Deras tredje barn dog i moderlivet en vecka före planerad nedkomst.
Att på ett naturligt sätt föda fram flickan innebar några mycket tunga
dygn. Men det var ett sådant tillfälle, då Gud inte nöjde sig med att
gå vid deras sida, utan bar dem genom de svåraste dygnen.
Sjukhusets kurator hade gruvat sig för att kunna ge kvinnan tröst,
men det blev hon som tröstade kuratorn. Det slutade med att kuratorn
fick med sig det nya testamente som låg på sängbordet.

 
När fjärde barnet kom, upptäcktes en tumör bakom ögat. Paret
hade tagit till sig undervisningen om helande och den kom väl till
pass, när fjärde barnet, efter många undersökningar, brådskande
blev kallad till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för en
datortomografiröntgen. Man skulle kartlägga och förbereda inför
operationen av tumören bakom ögat. Föräldrarna trodde Gud om
en lyckad operation utan några men. Det mirakulösa inträffade dock:
Undrens Gud opererade helt rent från tumören redan två dagar före
röntgen, som skulle ske en fredag. På onsdagen hade mannen på ett
möte på kvällen delat med sig av sin förvissning: ”I kväll ska vi bara
tacka Gud. Idag har vi fått en sådan underbar frid från Gud. All oro
är borta. Vi bara gläder oss idag!”

 
Efter datortomografiröntgen ringde överläkaren och gav det
glädjande beskedet att de inte hittat någon tumör. Man fann inga
spår efter den tidigare upptäckta tumören, som fått pojken att hålla
huvudet snett och känna smärta. Frun sade till läkaren: ”Det tackar
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vi Gud för.” Läkaren svarade att han trodde det var slumpen, som
fått tumören att försvinna. Men föräldrarna var övertygade om att
det var deras tro på undrens Gud, som helat pojken, och inte läkarens
”slump”. Det måste krävas mycket tro för att tro att slumpen ska ta
bort konstaterade tumörer!

 
Sebastian, den sistfödde pojken, hade mycket dåliga förutsättningar.
Han föddes med svår klumpfot och Downs’ syndrom. Föräldrarna
upplevde det som att sjukhuspersonalen gjorde allt vad de kunde,
för att få dem att tappa modet. Direkt efter födseln, när sköterskorna
starkt misstänkte Downs’ syndrom, hörde de en sköterska säga:
”Jag ser att hon är 39 år, så hon får väl skylla sig själv!” En annan
sköterska sa: ”Ni behöver inte ta hem pojken. Vi kan ta hand om
honom åt er.” Pappan svarade direkt: ”Vad är det du säger? Inte ta
hem pojken? Det är ju min son. Klart att vi tar med oss vår son
hem!”

 
Överläkaren kom dagen efter förlossningen för att berätta om
speciella skolor för sådana här barn, och berättade att pojken inte
skulle klara sig själv. Pappan lät sig inte nedslås, utan utbrast: ”Vi
tror på Bibelns ord. Det här nyfödda barnet kommer aldrig att bli
sämre än nu, utan kommer istället att bli bättre och bättre för varje
dag.”

 
Sköterskorna upplyste frun om att dessa barn inte kunde suga bröstet
eller flaska, och ville istället ta in honom till barnavdelningen. Men
på morgonen var denne pojke den ende av alla de nyfödda
bebisarna, som själv sög i sig mjölken! Under första halvåret smorde
föräldrarna pojken med olja enligt Jakob 5:14 och bad under det
att de höll fast vid sin tro på att Gud skulle låta honom bli bättre och
bättre för varje dag.

 
Sjukhuset hade en duktig ortoped som var specialist på just
klumpfot. Han samarbetade med amerikanska läkare på området.
Ortopedläkaren ställde efter noggrann undersökning sin diagnos:
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”Pojken kommer aldrig att få full rörlighet i foten. Han kommer
troligtvis alltid att få använda skena, åtminstone nattskena och
speciella skor.” Problemet var att någon direkt fot knappast fanns,
och det lilla som fanns var vridet nittio grader inåt. Mannen berättade
för läkaren att han var kristen och trodde på helande och förväntade
sig att foten skulle bli helt återställd. Efter tre månader var det dags
för återbesök. Då sade läkaren: ”Vilken fot var det?” Pappan
svarade: ”Du menar alltså att du inte längre kan se vilken fot, som
var drabbad av klumpfot?” Läkaren kunde bara förstummat
konstatera: ”Nej, det går inte att se det bara genom att titta på
fötterna. Jag vet ju vad du tror. Jag kan inte tro som du, men jag kan
heller inte förklara, vad som hänt. Jag har aldrig sett något liknande.
Foten har på ett för mig obegripligt sätt vuxit och vridits dit den
ska.” Läkaren friskskrev pojkens klumpfot.

 
Pojken har sedan dess inte haft det minsta problem med foten. Istället
för skena och balansbesvär, som läkarens diagnos var, klättrar pojken
som andra barn i berg, har lärt sig cykla, simma, åka skidor och
spela fotboll. Någon specialskola blev det heller aldrig. Pojken är
nu 15 år. Han går i en kristen skola med vanliga elever, och får bara
lite extra stöd i matte och svenska.

Bibelorden familjen hållit fast vid har varit: ”Barn är en Guds gåva”
från Ps. 127:3, ”Gud ger bara goda gåvor” från Jak.1:17 och ”Men
barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och
Guds nåd var över honom” från Luk. 2:40.

 
Anita Barker Andersen publicerade för 5 års sedan detta vittnesbörd
i sin bok ” Det finns hälsa och helande”.Hon berättar:

I somras träffade jag en trevlig ung man i 20-årsåldern på en
konferens. Han berättade att han fanns med i en av mina böcker.
Vi hade inte mötts tidigare, men jag skulle inte kunnat gissa
vem han var genom samtal, utseende eller beteende. Min make
Erik, som har en son med Downs´ syndrom, var helt förundrad.
Jag bad då föräldrarna att fortsätta berättelsen om Sebastian.
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Trots att Sebastian är ovanligt duktig för att ha Downs´ syndrom
finns det ändå ett tak för vad han förmår. I början trodde man nästan
att en dag, när han vaknade, skulle han vara helt normal. Vi väntade
bara på undret, men fick en tankeställare när en lärare till honom sa:
”Men njut av honom nu. Han är ju underbar som han är!”

Helandet kan komma, men till dess…
 

Sebastian gick individualintegrerat i kristen grundskola fram till sitt
nionde skolår, då vi märkte att det mesta av undervisningen gick
honom över huvudet. Detta skedde inte över en natt, men succesivt
tappade han intresset. I samråd med särskolan flyttade han över dit
och gick sitt nionde och tionde år där. Efter det började han på
särskolegymnasiet, där han går sitt tredje år på programmet: ”mat
och boende”.

 
Nu fokuserar vi på vad han kan och gläder oss åt varje framsteg.
Sebastian har alltid varit intresserad av att läsa Bibeln och be till
Gud. Han hittar överallt i Bibeln, kommer ihåg var bibelord står och
bibelord, som han givit ut till andra. Han har också mycket bra
lokalsinne! Åker, byter och passar bussar bättre än någon annan i
familjen.

 
Hans umgänge med Gud är så naturligt! Hans tro är bergfast och
han tvivlar aldrig på Guds kraft eller på att få bönesvar. Läste
någonstans att funktionshindrade har en genväg till Gud!

Ibland säger jag: ”Det går inte.” Sebastian svarar: ”Då ber jag till
Gud, så får du se att det går!” Ofta får han rätt.

 
Sebastian är väldigt intresserad av ishockey, speciellt av vårt lag här
i staden. Biljetterna är dyra. Vid ett särskilt tillfälle ville han gå på en
match. Den gången var jag på en kursdag och på kvällen var alla
bjudna på hockey. Jag satt och våndades under dagen och tänkte
på hur gärna Sebastian ville gå på matchen på kvällen. Biljetterna
kostade 350 kr och de hade några kvar, fick jag reda på. Ska jag
köpa en biljett till honom eller inte? Så tänkte jag. Då säger plötsligt
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en kvinna bredvid mig: ”Du, jag kan inte gå på matchen i kväll. Vill
du ha min biljett? Du kanske har något barn eller så som vill gå.

När jag ringde till Sebastian och berättade detta, sa han bara: Jag
har bett till Gud att få gå på matchen i kväll, så jag är inte förvånad.

 
Många gånger har Sebastian gett bibelord till människor i vår
omgivning. ”Du ska få ett ord”, säger han och ordet har ofta varit
mitt i prick. En uppmuntran i det de stått i just då.

Det bästa Sebastian vet är att följa med sin pastor på predikoresor.
Då ber han för pastorn på vägen dit i bilen och under tiden pastorn
predikar!

 
Framtidsdrömmarna är många och inga betänkligheter, vad man kan
och inte kan. Jag berättade för honom att jag var ombedd att skriva
om honom i en bok och frågade, vad han tyckte han var bra på, och
vad han var mindre bra på. Han tänkte en stund, sedan sa han: 
”Vad jag är dålig på, vet jag inte, men att jag är bra på allt, det vet
jag!”
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Text och foto Zandra Hedman

– Jag har alltid varit en sökare och alltid trott på att det fanns en
Gud, trots att min familj inte var troende. Min morfar var en stor
trygghet och när han dog började jag söka i spiritism. Det blev
inkörsporten för mig till ett sökande i österländska religioner, berättar
textilkonstnären Eta
 
Fann kärleken istället för kosmisk kunskap
Under 70-talet åkte Eta till Kalifornien som barnflicka. Där hade
NewAge-rörelsen precis sett dagens ljus och på ranchen där Eta
bodde fanns mycket av nyandlighet. Året blev jobbigt för henne
och mamman i familjen utnyttjade sina spiritistiska krafter mot Eta
genom att pressa henne på
detaljer om sin morfar som bara
Eta kunde känna till. Hon lämnade
USA och väl hemma i Sverige
fortsatte hon sitt alltmer desperata
sökande, nu i Transcendental
Meditation. På en av
meditionskurserna träffade hon
Erik, en skäggig yngling från
Göteborg. I motsats till Eta var
Erik uppvuxen i en kristen miljö,
men lämnade kyrkan, när han var
stor nog att välja själv. De sökte
båda svar, men istället för andlig
tillfredsställelse fann de varandra
och gifte sig två år senare.
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De byggde ett hus på Eriks släktgård i Bohuslän och samtidigt
fick de också sin första dotter. Eta var dessutom egen företagare.
Det blev några år av mycket slit, både fysiskt och psykiskt. Allt
detta tog hårt på det unga äktenskapet. Eta och Erik var till slut
eniga om att gå skilda vägar.

 – Jag kände mig som en misslyckad hustru och mor. Jag hade
länge tänkt att inte föda några barn till denna värld, och nu skulle vi
göra vår egen dotter till offer genom vår skilsmässa. Jag visste inte
hur jag skulle orka vidare.
 
Vändpunkten
Eta och Erik  tog ledigt några dagar och åkte till Smögen.

– I bilen dit sa jag till Erik: ”Om Gud finns, vill jag lära känna
honom”. Jag hade redan innan haft sådana tankar, när en väninna
spelade kristen musik för oss i ateljén. En sång hette ”Bind oss
samman i kärlek”. Med gråten i halsen hade jag tänkt, ”om vi ändå
var sammanbunda i kärlek, istället för med barn, en gård och med
förväntningar från släktingar och vänner.”

 
Första kvällen på Smögen fick de höra några ungdomar sjunga och
spela på bryggan.

– De såg oförskämt levande och lyckliga ut. Jag minns att jag
tänkte att vi var i samma ålder, men till skillnad från dem var mitt liv
slut.

Efter sången bjöd de in oss till fika på ett café som kyrkorna hade
och en kille satte sig vid vårt bord. Jag dolde mina ögon hela samtalet
för att inte visa att jag grät. Till slut frågade jag honom, om han ville
be för mig.

Mannen ledde in oss i ett avskilt rum och på vägen dit la Erik
armen om mig. Då kände jag att det fortfarande fanns något av
kärlek kvar mellan oss. När vi bad, sa jag till Gud: ”Om du finns, får
du ta tag nu, annars får det vara.” Och på direkten upplevde jag att
det fanns ett hopp någonstans.

En vecka senare gick vi till en kyrka och av den som predikade
fick vi löftet: ”Den som tar emot Gud i sitt hjärta kommer IDAG att
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få se ett under ske!” Jag visste inte om Erik var lika nära att göra det
beslutet som jag, men jag bad att han också skulle få komma dit,
hur det än blev med fortsättningen för oss två.

Eta och Erik åkte hem och hämtade sin dotter och en korg med
mat för att ha en familjedag ute vid havet.

– Vi satte oss på en klippa och blev med ens störtförälskade! Vi
kunde inte ta ögonen från varandra och en helt ny kärlek infann sig,
som sen dess bara har blivit djupare och starkare. Vårt liv har varit
fullt av Guds nåd och många under, även om det inte alltid har varit
lätt.

 I år, tjugotre somrar senare, arbetade Etas och Eriks yngsta dotter
för tredje året på just det caféet på Smögen där deras liv fick en ny
inriktning.

Flytt till Fjärran Östern vid 50+
Eta fortsätter;

– Förra året fick jag svåra magsmärtor och lades in på sjukhus.
Då frågade jag Gud; ”Är det slut nu, eller början på något nytt?”
Och som av en händelse fick vi syn på en annons i ett gammalt
nummer av tidningen Dagen, där en kyrka tillsammans med SIDA
sökte kulturarbetare till TCG  Nordica i Kina. Erik uppmanade mig
att söka och jag kände att jag inte hade något att förlora. Mirakulöst
nog fick både jag och Erik jobb, trots att tjänsten egentligen bara
gällde en person. Mina magproblem visade sig bara bero på
laktosintolerans.

Efter ett år av mycket förberedelse, studier och jobb, har de nu
landat i fyramiljonstaden Kunming. Ännu en gång har livet gjort en
u-sväng på alla sätt.

I ett rundbrev hem till Sverige visar Eta på talang även som
ordkonstnär:

”Vår gångväg på åtta minuter till arbetet går genom en marknad;
ett färgstarkt myller av människor, löst springande hundar, bjärta
blommor och nyplockade tuppar med blått kött. I början av
salustånden finns ett sopberg som snabbt reduceras av dem som vill
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söka skatterna och andra mindre önskvärda varelser, som det finns
gott om här. Där möter mig varje morgon en kvinna av
minoritetsfolket Lisu, min vardagsvän med ett tandlöst leende i ett
brunrynkigt ansikte och med ljuvliga pliriga ögon under en djupt
nerdragen yllemössa. Utanför saluhallen drar gatuförsäljarna runt
på sin kärror fullastade av blommor, bananer och mango. Många
bär sina jättekorgar på axlarna. Jag fascineras av detta hårt arbetande
folk, deras tålamod, öppenhet och glädje för det lilla i livet. Många
lever under svåra förhållanden och det är mycket lärorikt för oss
som lever under andra villkor. Men inför Honom är vi alla lika
värdefulla och utvalda.”
 
Vad vill du lära mig med det här, Gud?
Eta är Program Director och Erik är Restaurant Manager på
kulturcentrat, som arbetar med att bygga broar mellan Skandinavien
och Kina, såväl som att lyfta fram minoritetsfolk.

– Jag tycker att man genom hela livet måste utvecklas. Men för att
nå dit måste man också ta nya steg, trots att man inte riktigt vet, vad
det innebär. En del tycker att vi är galna, andra modiga som har
släppt hela tryggheten i Sverige. Visst möter vi prövningar här men
jag ångrar inte en dag att vi åkte. Hemma kämpar man på, räknar
pensionspoäng och ordnar sitt liv efter rutiner. Här tvingas vi till
beroende, eftersom allt är annorlunda. Jag lever i Guds personliga
omsorg mitt i min vardag och jag har börjat lära mig att Han är
allsmäktig.

– Nu när jag har blivit äldre har det viktiga i livet börjat utkristallisera
sig och jag vet mer vad det är jag vill leva för. Jag har lärt mig att i
motgångar, inte bara be om att bli av med bördan, utan att fråga
Gud: ”Vad vill du lära mig med det här?” Han vill använda oss i alla
våra livssituationer, och han ger liv och liv i överflöd till den som
söker honom. Det är stort att i senare delen av livet få uppleva det.
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I en krönika skriver Anita Barker om Etas upplevelser av
fysiskt helande innan hon åkte till Kina.

Vi träffades på en gudstjänst i Uddevalla, där Eta berättade om den
planerade Kinaresan och om sin oro för sin fot. I 8-10 år hade Eta
haft allvarliga problem med hälsporrar, mycket plågor och många
kortisonsprutor. Vristerna och lederna i hennes kropp var enligt
läkarna alltför rörliga och det gick inte att operera vare sig hälsporrar
eller leder.

 I slutet av 90-talet skadade hon ledbanden och hälsenan rejält i
ena foten. En tid efter beslutet att åka till Kina blev det värre, ständiga
stukningar, till och med av att ligga fel i sängen eller att gå på
mattkanten. Efter några minuter kunde hon nästan inte röra på foten
och smärtan varade ett dygn varje gång. Hon undrade hur de skulle
kunna åka till Kina.

Vi bad tillsammans och på uppmaningen att röra på foten kunde
hon konstatera att det faktiskt gick och att hon kunde gå utan att
halta. Lycklig gick hon till bilen med en oförklarligt stark men behaglig
värme i benet. Hon visste att något hade hänt.

Hon gick bra hela nästa dag, men tredje dagen vaknade hon med
en stark smärta i foten och kunde nästan inte gå. Hon ringde och vi
träffades på nytt och bad tillsammans. Värken var dock densamma
och fortsatte under hela natten. Hela huset skulle packas och städas
inför resan. Hur skulle hon klara detta? Följande morgon vaknade
hon dock och var fullständigt helad och stark i foten. Hon upplevde
det som ett mirakel. Hon arbetade intensivt i ett par veckor, utan att
behöva tänka på foten.

 
Så vaknade hon en natt av att foten åter var lika ond och svag. Då
började hon samtala med Gud: ”Jag vet att Du har helat mig, men
vad vill Du säga till mig?” Hur vill Du att jag ska tänka? Jag kan ju
inte vara beroende av Anita. Jag måste kunna åka till Kina och vara
trygg. Hon upplevde Herren tala om att hon själv behövde ha
relationen och tryggheten att Gud helar. Dessutom skulle hon få så
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mycket att göra i Kina att hon varje dag behövde ta tid med Gud
och hämta kraften från Honom. Alltså leva i en nära relation med
Gud hela tiden och förtrösta på Honom.

 
När hon bett färdigt reste hon sig och all smärta och svaghet var
borta. Så har det varit sedan dess.

 
Inför Kinaresan fick Eta lära sig att själv gå till Gud och inte vara
beroende av andras förböner. En sådan relation till Gud kan vi alla
få, oberoende av vem vi är och vad vi gör.

 
Etas berättelse är inte ovanlig. Ofta dyker symtom upp igen några
gånger efter ett helande och man ställs då inför valet att ge upp eller
att hålla fast vid Gud som sin Läkare.

I Joh 10:10 står: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och
döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

Allt vi får från Gud försöker tjuven, som är själafienden eller den
onde, att stjäla från oss. Frälsningsvisshet, glädje...och helanden!

Vi behöver lära oss att behålla det vi fått från Gud.
 

Låt mig avsluta med några viktiga citat från Bibeln som du kan fundera
vidare på.

 
Matt. 8:16-17 ”När det blev kväll förde man till honom många
besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade
alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten
Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han”.

 
Hebr. 13:8  ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”.

 
Ordspr. 4:20-22. ”Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till
mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas
djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för
hela hans kropp”.
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Svår whiplash-skada

Text Sofia Gustavsson

För nio år sedan drabbades hon
av en allvarlig whiplash-skada
som läkarna sa att hon aldrig skulle
bli fri ifrån. Men så kom helandet.
I dag är Annelie helt återställd, har
en nacke stark som en oxes och
strålar som en nyvaken sommar-
dag.

 
Ja, hon är oerhört fräsch, när hon
möter mig i dörren till sitt stilfulla
hem där hon bor tillsammans med
maken och sin hund. Välkommen
in, säger hon. I vit märkeströja och
jeanskjol ser hon både brunbränd
och ungdomlig ut.

Annelie börjar berätta om undret som förändrade hennes liv:
 – Jag satt på bussen till stan när den plötsligt tvärnitade för bilen

framför. Jag satt längst fram, bakom chauffören, och slog i huvudet
i väggen så hårt att mina glasögon krossades.

Annelie märkte dock av den verkliga skadan först efter några
timmar, när huvudvärk och illamående kom smygande. Det var dock
inte tal om att uppsöka läkare. Annelie hade just fått fast anställning
på ett gruppboende för senildementa och ett elevhem för autistiska
ungdomar. Att sjukskriva sig efter så kort tid vore på tok för pinsamt.

– Så jag jobbade i två veckor med värk i huvud och nacke. Men
en dag när en man tog mig i handen för att hälsa låste sig hela kroppen
och jag blev jättedålig, berättar Annelie och lugnar sin oroliga hund
som gång på gång söker hennes uppmärksamhet.
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Dagen därpå gav Annelie sig iväg till doktorn. Där fick hon veta att
hennes tillfrisknande skulle ta tid. Lång tid. Med de orden gick hon
hem och berättade att det förmodligen skulle ta hela sommaren innan
hon blev frisk.

– Men sommaren gick och jag mådde inte alls bra, säger Annelie
och berättar hur minnet och koncentrationsförmågan blev nedsatta.
Hur hon förlorade kraften med 60 procent på högra sidan och inte
längre kunde greppa porslin eller bestick. Höger och vänster axel
hade då en höjdskillnad på 10 centimeter och varje dag tvingades
hon ta 12–15 starka värktabletter.

 
Åren gick och med tiden blev Annelie förtidspensionerad. Samtliga
läkare förmedlade samma svidande budskap: Annelie skulle bli bättre
men aldrig helt återställd. Aldrig. Något som självklart påverkade
familjen. Barnen var då 17 och 15 år gamla. En dag hittade jag min
dotter gråtande på sitt rum. Först ville hon inte säga varför, men så
kröp det fram att hon saknade sin gamla mamma, att det var jobbigt
att jag var sjuk.

– Det var tungt att höra, men självklart förväntar sig barnen att
man som mamma ska pusha och stötta dem genom allt. Och det
klarade jag inte när jag var så sjuk.

En dag bestämde sig Annelie för att försöka få ett drägligare liv,
varpå familjen köpte en automatväxlad bil och lät renovera köket
med höj- och sänkbara skåp. Annelie fick en rullator, eftersom högra
benet ibland inte bar henne. Nära och käras hjälpande händer var
fortfarande livsviktiga.

– Men det var jobbigt, det är lätt att hjälpa andra, men tio gånger
svårare att ta emot hjälp, säger Annelie, som alltid hade arbetat
nära sin man, som är pastor, och hjälpt honom med
församlingsarbetet. Nu orkade hon inte det. De hade alltid haft ett
öppet hem dit vem som helst var välkommen, men nu låste Annelie
oftast dörren om sig. Och om hon överhuvudtaget gick till kyrkan,
smög hon in när mötet hade börjat och gick innan det var slut. Att
träffa människor var hon helt enkelt för svag för. Tänk om någon
skulle krama om henne för hårt?
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Men så under en nyårskonferens i kyrkan, åtta år efter olyckan,
började förändringen.

– Under konferensen orkade jag inte närvara så mycket men många
andra, inklusive min man, fick vara med om jättestarka Gudsmöten.
På nyårsafton kände jag mig bara så ledsen och övergiven. Jag
ropade till Gud och undrade om jag var helt bortglömd, säger Annelie.

– På nyårsdagen berättade jag för min man, hur jag kände det.
Han svarade: ”Annelie, det är ett nytt år nu och det här kommer inte
att bli som något annat bakåt i tiden”. De orden studsade rakt in i
mitt hjärta, säger Annelie och tar sig för bröstet.

 
På avslutningsmötet stod Annelie och hennes man i lovsång och
tillbedjan, när ett par i församlingen kom fram och förmedlade ett
Guds tilltal.

– Du kommer att få en nacke stark som en oxes, viskade kvinnan
i Annelies öra. Som en pil sköts kvinnans ord in i hjärtat med en
sällsam kraft.

– Det är verkligen en underbar och levande församling med många
goa vänner som har visat stor kärlek, jag har känt mig otroligt
omsluten.

Samtidigt, menar Annelie, var det svårt för min man att stå i
talarstolen och predika om helande med en fru som var sjuk.

 
Senare på kvällen fickAnnelie en tanke. Skulle hon verkligen ta sin
medicin?

– Det var egentligen en ganska dum tanke, eftersom jag förmodligen
inte skulle kunna sova en blund utan den. Men när jag frågade min
man, så sa han efter en stund att han inte heller trodde att jag behövde
den längre.

Annelie kröp ner i sängen och somnade. Konstigt nog vaknade
hon först åtta timmar senare, helt utvilad, men förvirrad över att det
redan var ljust ute. Det hade inte hänt på åtta år att jag sovit en hel
natt i sträck, inte ens med sömntabletter. Men då ramlade polletten
ner. Det hade hänt något!
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I julklapp samma år hade Annelie fått en bok av sonen, om Guds
helande kraft, skriven av Anita Barker. Annelie kunde inte förstå,
varför han gav henne en bok. Han visste ju mycket väl att hon inte
hade koncentration nog att läsa. Att sidorna förvandlades till
ogenomträngliga bokstavshav redan efter ett par meningar.

– Boken hade legat på nattduksbordet sedan jul, men när jag
vaknade dagen efter nyårsdagen, började jag läsa sida upp och
sida ner, kapitel efter kapitel. Det var som om hela boken, vartenda
ord, var skriven till mig. När jag frågade min son, varför han hade
köpt den till mig, svarade han att han bara visste att jag skulle ha
den. Boken var en av alla pusselbitar och jag fick speciellt med mig
ett ord från Moseboken: Jag är Herren din läkare.

Annelie trappade ner på medicinerna och läkarna blev chockade
över att se hennes nya friska jag. ”Det är något förunderligt som har
skett” sa man. Mänskligt sett skulle hon ju aldrig ha blivit frisk.

 
Annelie var sedan olyckan med i en så kallad whiplash-grupp, där
man fick ventilera tankar och erfarenheter med människor i liknande
situation. När hon kom tillbaka efter nyår berättade hon om undret
i sitt liv:

– Då sa en kvinna, som jag känner väl: Annelie när du kom idag
och jag såg dig i ögonen, så förstod jag direkt att något hade hänt
med dig. Förut var du ful och sned, men nu är du bara så vacker.
Annelie  förstod vad väninnan menade.

 
Hela förra året blev sedan ett år av läkedom. Eller som Annelie själv
kallar det, mitt jubelår. Jag kände verkligen, hur jag fick tid att läka
på alla områden i livet, fysiskt och psykiskt. Inte minst socialt var
jag ju ganska tilltufsad. Hela tiden fick jag se att jag klarade göra
saker, som förut hade varit omöjliga. Ibland på nätterna vaknade
jag och kände mig orolig, men då väckte jag min man, så att vi fick
be tillsammans. Sedan fick jag på nytt stå fast vid att Herren verkligen
är min läkare.

Under jubelåret hittade Annelie tillbaka till sitt forna glada jag, och
mer därtill.
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– Jag har alltid varit en glad person, men nu känner jag ett dubbelt
mått av glädje, säger Annelie med ett oerhört övertygande leende,
på gränsen till skratt, innan hon fortsätter:

– Det är inte klokt vad livet är underbart! Häromdagen när jag var
ute och gick började jag gråta, när jag tittade mig omkring. Jag har
gått där många gånger förut men inte sett något. Inte trädens färger,
inte solstrålarna och inte gräset. Hade vitsipporna varit så fina förut?

Dessutom, berättar Annelie, har hon fått en ny Bibel. Nu vaknar
jag fem, sex varje morgon och är glad och pigg som en lärka istället
för uttröttad efter en sömnlös natt. Sedan kokar jag lite kaffe, sätter
mig i sängen, drar täcket över mig och bara äter av Guds ord i ett
par timmar.

 
Annelie förklarar också att synen på andra människor har blivit en
annan sedan hon blev frisk. Nu förstår hon dem på ett helt nytt sätt.

– Nu kan jag verkligen känna och förstå människor, som går igenom
prövningar. Jag känner mig som ett levande bevis på att man kan
komma ur det och att det kan bli annorlunda, säger Annelie, som
mellan varven gick ner i så djupa svackor att hon inte ville leva. Hon
kände hur hon åldrades av värken och hade så ont att hon inte
orkade vara glad.

– Huvudsaken, säger Annelie, är att man tar vara på tiden och
försöker se möjligheterna framför svårigheterna. Annelies dotter lider
av en allvarlig sjukdom, som krävt ett antal stora operationer och
ett flertal mindre.

– Tiden, som jag har tillbringat med dottern på sjukhuset, hade jag
aldrig haft, om jag hade ett arbete att gå till. Det gäller att ta vara på
tiden och se de nya möjligheterna. Att hitta sina egna knep för att
överleva. 

Solen lyser stark utanför fönstren till den mysiga villan, som Annelie
inrett. När vi kommer ut, utbrister hon: Tänk att Herren är min herde
och att han verkligen låter mig vila på de här gröna ängarna!
Anneli har fått kämpa med myndigheterna för att få återvända till
arbetslivet igen. Arbetskamraterna som sett henne gå med rullator
är helt förundrade över att hon blivit frisk.
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Helad från polio

Text Titti Axén Sonesson

En ruskig höstdag i september 1952, satt en förtvivlad mamma
med sin sjuke 2-åring på sängkanten och höll i en slapp hand. Hela
armen hängde orörlig vid sidan om pojken, och han såg ut att vara
riktigt illa däran.

Var det verkligen bara en vanlig förkylning som lille Ulf hade fått?
Mamman bestämde sig för att ta pojken till läkare nästa dag.

Vid den här tiden var man inte säker på hur de sedan 1900-talets
början återkommande polioepidemierna egentligen smittade.
Däremot visste man hur sjukdomsförloppet var, och hur hårt många
drabbades. Läkaren som tittade på Ulf kunde direkt konstatera att
det rörde sig om polio, och ville omgående lägga in pojken på sjukhus.

Det var med tunga hjärtan som föräldrarna lämnade sin son på
sjukhuset 6 mil bort. På den tiden reste man inte med samma lätthet
som nu, och avståndet var stort för en familj som hade arbete och
jordbruk att sköta också. Föräldrarna åkte hem och hoppades att
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sjuksköterskorna på isoleringen i sjukhusets källare skulle ta väl
hand om Ulf. Någon gång i veckan kunde de hälsa på, men tiden
gick och det verkade alltmer tröstlöst. Svårast var det för mamman
som inte blev igenkänd av sin son längre, och hjärtat brast när han
sa ”mamma” till en sjuksköterska.
Pojken hade så svåra smärtor att läkarna valde att söva honom helt
i en vecka. Tiden gick och till slut låg Ulf helt förlamad. Det var bara
en tidsfråga innan lugnfunktionen skulle upphöra. Läkaren ringde
därför hem till föräldrarna och sa: ”Ni kan börja förbereda Er på
begravning, pojken kommer inte att överleva detta.” Mamman blev
alldeles utom sig och visste inte vad hon skulle ta sig till. Ulfs mormor,
som var pingstvän, frågade om hon fick lov att be för pojken. Jodå,
det skulle väl gå för sig. Det kunde i alla fall inte göra någon skada,
svarade mamman, som inte trodde särskilt mycket på det där med
bibel och bön.

Mormodern samlade ihop några bedjande damer i ett litet kapell
långt ute i skogen. Där bad de innerligt Gud att gripa in och rädda
den lille pojken. Under tiden som de gamla damerna ber, ringer
läkaren från sjukhuset hem till Ulfs föräldrar. Det hade hänt något
med barnet: ”Det har skett en mirakulös vändning – han borde inte
ha överlevt!” sa läkaren glatt. Sjukdomen började ge vika, och
pojken fick komma hem. Men ännu återstod en liten men viktig
detalj: tumgreppet på ena handen behövde visa på läkning också.
För att kontrollera läkningsförloppet, skickades Ulf till Sahlgrenska
i Göteborg. Där kunde specialistläkaren konstatera ett mirakulöst
tillfrisknande, och var helt övertygad om att ”om allt annat har läkt
så här bra, så ska det nog ordna sig med tummen också!”. Då hade
drygt två månader gått sedan Ulf insjuknade.

Den här killen kan i dag berätta om hur livet sedan blev. Han
överlevde ju mot alla odds!

Hur ser ditt liv ut i dag, Ulf?
Jo, det är bara bra! Jag har ju inga synliga tecken på sjukdomen
och har till och med haft väldigt svårt att få läkare att tro på att jag
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faktiskt varit poliosjuk. Hela mitt liv har jag arbetat i fysiskt hårda
jobb, och många med bättre fysik har lagt av före mig ibland. Så
läkarna måste se intyg för att tro mig! Det brukar ge mig tillfällen att
berätta om hur jag blivit helad, och många läkare har suttit med
tårar i ögonen när jag varit färdig!

Du är själv troende alltså?
Ja, men det dröjde ett tag innan jag som vuxen tog steget att tro...
igen, får jag väl säga, för jag hade en barnatro innan. Min mor blev
ju själv troende efter att jag blev frisk fastän kistan stod färdig att
användas. Hon bad med mig när jag var liten. Men i tonåren var det
så mycket annat som lockade och jag levde på ett sätt som fick mor
att misströsta många gånger. Men jag vet, att om Gud en gång fått
greppet om en, så släpper han inte! I dag är jag så medveten om
vad han har gjort i mitt liv, att ingenting kan ta ifrån mig den
övertygelsen.

Det finns något som heter postpolio, kan du berätta?
Det visste inte jag heller något om tills för några år sedan. Då kom
en släkting hem till mig som också haft polio, men han fick benet
och foten deformerade av polion. Han hade en hel bunt med papper,
där det stod att sjukdomen kan komma tillbaka och att man i värsta
fall kan bli rullstolsbunden. Rester av sjukdomen finns kvar i
ryggmärgen, som en inflammation ungefär. Men det besvärliga är att
de nervceller som fick mest stryk av polion tidigare, liksom inte
orkar längre, de kollapsar. Och då får man postpolio. Är det riktigt
illa kan man få problem med andningen och behöva syrgastuber vid
sängen på natten.

Hur kändes det att få veta detta?
Precis när han hade berättat det här, kände jag hur livet rann ur mig.
Rent fysiskt kändes det som att jag höll på att dö, sakta men säkert.
Jag kunde känna värken i kroppen, precis som om jag höll på att bli
sjuk igen. Faktiskt kändes det som om jag höll på att tappa
förståndet. Jag blev verkligen livrädd!
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Vad gjorde du då?
Det tog nog en vecka innan chocken lade sig så pass att jag kunde
förmå mig att be ordentligt. Men när jag bad Jesus hjälpa mig, insåg
jag att jag faktiskt kunde välja själv. Jag kunde antingen ge upp inför
dessa fakta, eller ta upp striden en gång till. Gud hade ju faktiskt
vunnit över sjukdomen förut, så varför inte fortsätta lita på att Han
gjort mig frisk en gång för alla? Men det är en övertygelse jag fått
hålla fast vid. Jag tror att det är så, att man kan välja själv vad man
ska tro på.

Hur menar du då? Att man kan ändra på fakta genom att
tro?
Mja, jag menar att man kan förhålla sig på olika sätt i svårigheter.
Om man t.ex. blir svårt sjuk eller handikappad kan man låta det blir
ett stort handikapp i ens liv. Eller så kan man trots handikappet,
eller vad man har att kämpa med, ändå vara glad för livet. Och
kanske tro på att Gud har läkedom att ge. Om läkedomen består i
att man trots svårigheterna är glad att leva, eller om läkedomen
faktiskt innebär att man blir fullständigt frisk, spelar egentligen ingen
roll. Det viktiga är att man känner sig trygg i att Gud inte överger
oss.

Vad är du mest glad för i dag?
Att Jesus är verklig i mitt liv!

Fakta om polioskador
Polio är en virusinfektion i det centrala nervsystemet och berör där
specifikt nerver i ryggmärgen för rörelseapparaten, vilket medför
svaghet/förlamning av muskulaturen. Oftast blir kroppsdelarna, armar
och ben förkrympta och deformerade.
Drabbar armar, ben och ibland även lungor m.m. Kan leda till döden
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Kapitel 17
Återställd efter

utmattningsdepression
Text Frida Funemyr 

Christine berättar om vägen
tillbaka och om hur man kan hjälpa
sig själv eller anhöriga som lider
av depression:

 
Hemmet är möblerat med antika
möbler och på en vägg i
vardagsrummet hänger ett ställ
med tidningar som ”Antikbörsen”
och ”Antik och Auktion”. Mats
som har varit an ikvitetshandlare förklarar snabbt att antikt, inredning
och kultur är av stort intresse för dem båda. Ytterligare ett stort
intresse, som paret har gemensamt är visionen, om att nå ut till andra
människor med evangeliet.

Vi slår oss ner kring ett danskdesignat soffbord av glas och fikar
med kaffe och bullar. Tvillingarna, 21 månader gamla, är upptrissade.
Snart ska mormor komma och leka med dem.

 
Christine är sjukskriven från sitt arbete sedan fyra och ett halvt år,
för närvarande på deltid.

Det var genom jobbet och tack vare arbetet för utsatta människor,
som Mats och hans frus vägar möttes. Christine arbetade inom RIA-
verksamheten, som ligger under den kristna organisationen ”Hela
Människan,” och på en konferensresa till Åland upptäckte hon Mats
för första gången.

– Han var där för att föreläsa om utanförskap och jag blev alldeles
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fängslad av hans sätt att hålla föredrag. Jag fick nöja mig med endast
några hälsningsfraser den gången. Jag ringde till min mormor och
syster och berättade att jag hade träffat en man och i ett halvår bad
jag om att få träffa honom igen, berättar Christine.

 
Snart började även Mats arbeta inom RIA-verksamheten och de
kunde stöta på varandra någon gång emellanåt. I februari 2001 for
alla i Ria-verksamheten upp till Idre för att åka skidor. Alla var med:
uteliggare, missbrukare och före detta missbrukare. En kväll, när
alla sysslor och plikter var gjorda, tog Christine och Mats sig en
romantisk månskenspromenad och det var efter detta tillfälle, som
de började träffas på allvar. Under midsommarhelgen samma år
förlovade de sig och i februari 2002 sade de sitt ”ja” till varandra.

 
Samma vår, som Christine och Mats började umgås mer intensivt,
drabbades Christine av utmattningsdepression. Det första symtomet
var huvudvärk under flera månader, följt av mental trötthet, svårigheter
med att fokusera och koncentrera sig.

– Till en början hade jag en oförstående läkare, som utan varken
diagnostisering eller rehabiliteringsplan sjukskrev mig månadsvis.
Detta gjorde att jag aldrig hann komma ikapp ordentligt. Jag kände
pressen, då min chef ständigt trodde att jag skulle komma tillbaka,
förklarar Christine. Sedan dess har hon fått en ny läkare, som fort-
farande har tät kontakt med henne. Christine började med
antidepressiv medicin för sin sjukdom.

 
Så länge Christine kan minnas i sitt vuxna liv, har hon alltid engagerat
sig för utsatta människor. Hon gick hemifrån klockan sex på
morgonen och kom inte hem före elva, tolv på natten. Folk som var
under behandling av olika slag, personer som var på avtändning och
tonåringar kom emellanåt och bodde hos henne.

– Jag gjorde aldrig någonting för min egen skull. Kanske är det
den främsta anledningen till att jag drabbades av utmattnings-
depression. När jag träffade Mats, kände jag mig så otroligt lyckligt
lottad, berättar Christine, som samtidigt beskriver hur utlämnande
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hon kunde uppleva situationen. Inte minst i en kärleksrelation handlar
det ju om att ge mycket av sig själv, även om man samtidigt får
mycket tillbaka, förklarar hon. Christines slutkördhet påverkade hela
stämningen runt omkring henne. Av hennes reaktioner bildas kortisol,
som är kroppens stresshormon. Detta drar bland annat igång
kroppens flykt- och försvarsmekanism.

– Utmattningsdepressionen tog sig uttryck som känslomässiga
attacker av ilska, gråt och ångest, säger Christine och berättar vidare
att trots att hon inte haft några sömnsvårigheter, likt många andra
som lider av utmattningsdepression, kände hon sig alltid uttömd på
kraft och energi. Mats berättar att Christine till slut stängde in sig
mer eller mindre i huset och var ständigt sängliggande. Hon blev
stressad av att åka bil, orkade inte titta på TV. Hon kunde inte gå till
affären och inte heller befinna sig i någon större gemenskap. Hon
orkade inte ens gå till kyrkan. Vid de dagar som var som värst blev
till och med prasslande löv jobbigt.

De äkta makarna berättar dock att bröllopet blev fantastiskt lyckat
med cirka 350 gäster, men samtidigt en oerhört stor ansträngning.

– Vi hade bara en vigsel, ingen fest.
 

En dag såg varken Mats eller Christine någon utväg. Från jobbet
ringde Mats, utan Christines vetskap, till deras pastor, som lade
fram hela familjen för förbön och församlingen bad för dem. Senare
samma dag, när Mats kom hem till sin fru, stod hon i ett rum och
tackade Gud.

– Jag kände bara: ”jag är fri!”, berättar Christine. Hon hade blivit
helad och detta var det första tillfället, som Gud grep in i familjens
liv. När Christine blev gravid med tvillingarna, slutade hon helt med
medicinerna. Graviditeten gjorde henne gott. Snart kunde hon gå
och handla själv och gå till kyrkan.

 
Allt såg ut att lugna ner sig och hon såg fram emot att vara mamma.

Men vid förlossningen drabbades hon av hjärtsvikt, som utlöstes
av förlossningen. Hjärtats normala pumpförmåga mäter 55-65 %,
hennes var 20 %, vilket är mycket illa. På sjukhuset hörde Mats,
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hur läkarna pratade om att man kanske skulle byta ut Christines
hjärta. Men ännu en gång fick de uppleva Guds under. Människor
bad för Christine och över en natt steg hennes värden snabbt upp till
det normala. Överläkaren på kardiologen ringde och sa: ”Jag har
din journal här på mitt bord. Jag läser den om och om igen och blir
så glad”.

 
Mats berättar vidare om ännu ett tillfälle, när tvillingarna var 1 år.

– Christine hade varit svag och känt svår ångest under en längre
period och det var svårt för mig att gå från hemmet, även om vi har
haft mycket hjälp. Dessutom var det svårt för Christine att vara
mamma till två små barn.

Eftersom några vänner till Mats och Christine hade blivit
uppmärksammade på om familjens svåra situation, sammankallades
deras bönegrupp. Man ringde till Mats en måndag i april 2004 och
berättade att de hade tagit ledigt från sina jobb för att be för dem.

– Utan Christines vetskap åkte jag till dem och de lade händerna
på mig och bad. Ganska snart efter att de hade börjat be, sa en i
gruppen att han behövde säga, vad han upplevde, för han trodde att
det var från Herren. ”Gå hem, din tro har hjälpt dig” var budskapet.

 
Nästkommande morgon vaknade Mats av att det var ovanligt lugnt
i huset. Christine var inte i sängen och han hörde inga barn. Det
normala var att Mats oftast tog barnen på morgonen och hela
förmiddagen. Därefter kom Christine upp, var med barnen i ca två-
tre timmar, för att sedan ligga i sängen fram till barnens läggning.

– Christine hade ungefär 4-5 timmar aktiv tid med barnen under
ett dygn, mer orkade hon inte. Man kan säga att hennes kropp
kortslöts, om det blev mer. Men den här morgonen gick jag upp
och in i köket. Där hade Christine dukat upp ett stort frukostbord.
Hennes första husliga aktivitet under lång tid och hon utbrister att
hon vaknade tidigt och kände sig frisk.

Mats berättar hur han tvivlade och fick kämpa för att tro att något
hade hänt:

– Men ett ord som kom till mig ur Bibeln var Petrus ord, ”är det
du, säg till mig att komma”. Jag ställde frågan i bön och upplevde att
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detta var Herrens verk. Jag frågade Christine, om vi kanske skulle
åka ut och äta lunch på någon restaurang och samtidigt fira ungarnas
1 års dag lite tidigare. Sagt och gjort. Mats ringde sin 18-åriga dotter,
stoppade in alla i bilen och åkte iväg. Det här var första gången
Mats och Christine var på restaurang med barnen.

– Christine hade innan detta inte kunnat åka bil utan att bli stressad
av alla intryck. Nu åkte vi med full bil till en lyxig restaurang. Med
tvillingar och fru med stressrelaterad utmattningsdepression satt alla
tysta och belevade. Efter middagen frågade jag, hur hon mådde och
hon svarade att hon mådde utmärkt, så vi tog in dessertmenyn också.

 
Därefter var det en tid av sex månader, som Christine kunde vara
med i kyrkan, på festliga tillställningar, bröllop, ensam ta hand om
sina barn och äntligen få känna sig som mamma.

– Utmattningen har därefter kommit i vågor, men vi tror att Gud
låter olika saker bearbetas under olika tider. Under varje sådan
period prövas vår kärlek och vårt tålamod. Det är inte alltid lätt,
men det går, och vi ser Guds handavtryck och omsorg i allt som
sker.

 
Christine berättar om hur hon kunde lägga ner all sin tid på att samtala
med andra om deras ilska, inte minst i arbetet, men hur hon begravde
sin egen ilska, sina egna känslor.

– Idag har jag lärt mig av livet och försöker ge sunda uttryck inför
andra, vad jag själv känner. Jag måste våga konkurrera med andras
känslouttryck.

Christine påpekar, hur en identitetskris lätt kan uppkomma genom
en sådan här sjukdom:

– Allt skalas liksom bort och jag har gått igenom en period i livet,
där jag har berövats allt, vänner, församling, yrke - allt! Men jag har
varit tvungen att tänka ”det här är mitt liv just nu”. Det är den enda
grunden jag kan utgå ifrån. Guds närvaro är fantastisk. När jag inte
har orkat söka Honom, har Han sökt mig.

Christine berättar att hon har verkligen tagit Guds helande till sig,
samtidigt hyser hon en stor respekt för vad hon har varit med om.
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– Jag är fortfarande skör och mitt mål i livet är inte att jag ska leva,
som jag gjorde förut, för det var inte hälsosamt för mig. Idag måste
jag finna en balans mellan arbete och återhämtning. Professionell
hjälp som att få gå till en psykolog, ser jag som en enorm tillgång.
Utan Mats vid min sida hade jag inte klarat mig. Familjen betyder så
mycket för mig, inte minst nu när jag är på bättringsvägen.
 
Hur kan man hjälpa sig själv?
Lyssna in dina symtom och ta sjukdomen på allvar så att du ger äkta
signaler till läkare, familj och arbetsgivare från början.

Skaffa dig en läkare som förstår och som har tidigare erfarenheter
från patienter med utmattningsdepression.
 
Hur kan andra hjälpa?
Hjälp den drabbade med att förklara för omgivningen. Om någon
ringer och man inte orkar prata i telefonen till exempel, kan denne
hjälpa till genom att säga detta.

Förbön
Hjälpa till med praktiska bitar, som till exempel med ärenden eller

kontakten med sjukvård och myndigheter.
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Mor och dotter -

tillsammans som aldrig förr!
Text Titti Axén Sonesson

Foto Maria Loewen
 

Att vara mor och dotter kan vara svårt nog för vanliga familjer. 
Men att vara dotter i en familj där föräldrarna lever med kristna
förtecken och en snygg fasad utåt – trots missbruk bakom väggarna
– det är verkligen svårt! Kan det vara möjligt att någonsin få uppleva
normala relationer igen med sådana erfarenheter? Rebecca och
mamma Birgitta kan berätta om hur de fick tilltro till varandra och
den kristna tron igen, trots ett liv i lögn.

 
När Rebecca brukade
komma hem från skolan,
var det inte för att göra sina
läxor och vara med kom-
pisar som alla andra
tonårstjejer. Nej, det första
hon fick göra var att ta hand
om sina småsyskon och
mer eller mindre sköta hela
hushållet. Hon tyckte själv
inte att det var något
konstigt med det, förrän
hennes bästis undrade
varför hon aldrig var
ledig? Rebecca började
förstå att något var galet i
hennes familj, att de inte alls
hade det som alla andra.
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En kväll hade Rebecca och hennes kompis kommit överens om att
ha en riktig myskväll, och tjejerna förberedde detta glatt. Men så
plötsligt försvinner mamma Birgitta ut, och lämnar alla barnen
ensamma hemma.

 
– Jag fick rycka in och ta hand om mina småsyskon, som vanligt för
de klarade ju sig inte själva, minns Rebecca. - Allt som rörde mitt
eget liv fick stå tillbaka hela tiden, för mamma var alltid så flummig
och konstig.

 
Rebecca hade blivit sin mammas mamma. Morgonen efter Birgittas
olägliga försvinnande, väckte hon sin dotter Rebecca, men då orkade
inte Rebecca längre utan sa för första gången ifrån och berättade för
några utomstående vuxna om hur situationen såg ut hemma. Det
blev vändpunkten och det första steget till att familjen fick hjälp.

 
Rebecca var så trött på att se sin mamma vara så där konstig, utan
att förstå vad det var för fel. Hon hade ingen tanke på att hennes
föräldrar kunde vara missbrukare, för missbrukare det var ju såna
som satt på parkbänken, såna man gick omvägar kring för att man
inte vågade gå nära!

 
Utåt hade allt sett bra ut. Birgitta och hennes man hade en fin gård,
och båda hade bra arbeten inom socialtjänsten, där de hjälpte andra
med problem. Dessutom hade Birgitta vuxit upp i en kristen familj,
och det fanns många kristna människor i deras bekantskapskrets.
De gick till och med i kyrkan ibland, men ingen verkade ana att det
var något konstigt med familjen. Situationen blev inte bättre av att
Birgitta blev sjuk i diabetes. Hon berättar:

– En teori var att jag hade fått diabetes i samband med mina
graviditeter, men det fanns fler idéer om den saken. En annan teori
som senare diskuterades var om min diabetes berodde på mitt 
tablettmissbruk. I alla händelser var det viktigt för mig att sköta min
hälsa, både kost och motion, för att slippa ta medicin
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 Bördorna därhemma var tunga för en ung flicka att bära, även rent
fysiskt. När Rebecca var 13 år fick hon plötsligt så hemskt ont i
ryggen. Hon berättar:

– Det högg till i ryggen så hemskt, och jag kommer ihåg att vi satt
i bilen. - Min lillebror som då var 5 år såg hur ont jag hade och
plötsligt sa han: ”Jesus! Gör så att Becca blir bra i ryggen, amen”.
På en gång försvann ryggvärken och jag kunde helt utan smärta
kliva ur bilen! Rebeccas ögon började öppnas för hur familjen
egentligen hade det. Hon orkade inte med alla lögner och hon
började se situationen som den var:

– Pappa och mamma låtsades alltid inför varandra, ingen visste
hur mycket den andre drack, för de gömde flaskorna för varandra.

 
– Ja, jag missbrukade ju  både tabletter och alkohol, förklarar
Birgitta.

– Jag och min man satt ofta med en whisky framför tv:n, men
ingen av oss visste att den andre hade en flaska till att fylla på med.
På det viset märktes det inte i den gemensamma flaskan hur mycket
som gick åt. En dag fick jag akut föras till sjukhus för avgiftning,
berättar hon.

Två veckor tidigare hade hennes man skrivit in sig på ett
behandlingshem. Fasaden började vittra sönder. Självbedrägeriet
fick ett slut när det nu blev känt för omgivningen hur det var ställt.
Då kan man ju tro att allt blev bra, men det var inte riktigt så enkelt.
När föräldrarna kom in på behandlingshem, placerades barnen för
en kortare tid ut i olika familjer i bekantskapskretsen. Rebecca
minns:

– Det blev så mycket som förändrades: Mina syskon placerades
ut på olika håll - visserligen till familjer vi kände, men ändå. Efter
ytterligare något år skildes mamma och pappa och familjen blev
splittrad.

– Jag blev så arg på mamma, och jag ville inte längre ha med
henne att göra. Hon hade svikit oss. Ändå innerst inne älskade jag
henne så mycket.

 

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:42121



122

Guide till helande

Efter detta fick Rebecca svårt att lita på vuxna och det tog lång tid
innan hon kunde tala om sina tankar och känslor med någon. Det
var ändå som att barnen mitt i allt detta fick lite extra omsorg från
ovan. Släkt och vänner bad för familjen. Birgitta sökte i allt som
fanns, men kristen ville hon inte bli.

– Jag ville inte bli sån som ”alla de där kristna” jag föraktade så
mycket och som jag tyckte hade sårat mig så.

 
Birgitta var full av negativa känslor, skamkänslor och självförakt.
Missbruket förvärrade saken och till slut var allt bara ett enda stort
mörker. Förvirrad sökte hon inom  New Age-rörelsen, men inte
heller där fanns det där hon ville ha. Till slut mötte hon Anna, en
kristen kvinna som lyste av ”det där”:

– Det Anna hade ville jag verkligen ha! säger Birgitta.
 

Anna började be för sin väninna, och var där för henne även när det
såg hopplöst ut. Hon fanns till för Birgitta då hon fördes till sjukhus,
och hon hjälpte till på de sätt hon kunde. Bland annat bad hon till
Gud för familjen. Hennes uthålliga vänskap gav till slut resultat för
Birgitta:

 
– Jag fick möta Jesus på ett helt fantastiskt, personligt sätt – allting
förändrades och jag kom äntligen ur mitt mörker!

 
Bara för att familjen fått Jesus som ny familjemedlem, innebar inte
detta himmelsk lycka i ett trollslag. Vägen tillbaka till förtroende och
sann kärlek till varandra blev lång. Men allting hade tagit en ny riktning
och för Birgitta innebar det ett känslomässigt krävande arbete:

– Jag insåg att jag var tvungen att förlåta både mig själv och alla
de människor som jag tyckte hade sårat mig för att kunna bli helt fri.
Men jag förstod för varje steg jag tog på den vägen att det var min
räddning!

 
Förlåtelseprocessen ledde till att hela familjen involverades i arbetet
med att jobba på relationerna. Även Birgittas man kom till en ny tro
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på Jesus, och detta ledde till att makarna gifte om sig med varandra.
För Rebeccas del blev allting väldigt omtumlande, och svårt att riktigt
greppa för en tonåring. Familjen flyttade efter en tid till en ny ort på
västkusten. När Rebecca var 17 år åkte hon på ett ungdomsläger
som kyrkan anordnat, och där kom även hon till tro. Hon började
förstå att det fanns en mening med allting. Att våga tro igen, gjorde
att hon också vågade känna tilltro till människor, precis som mamma
Birgitta. De gick med i en församling där man även bad för människor
som var sjuka. Birgitta som drogs med sin diabetes ville förstås bli
frisk, och efter att man bett för henne blev hon fri från sin sjukdom.
Hon har nu varit fri från diabetes i över tio år.  Mor och dotter fann
varandra igen, och de har nu arbetat tillsammans runtom i landet
under många år.

 
– Vi arbetar tillsammans med att hjälpa andra människor som har
det svårt på olika sätt, både inom våra yrken och på fritiden. Vi är
ofta ute och föreläser i både kommuner och landsting tillsammans.
Vi har även deltagit på kvinnofrukostar i olika kyrkor och samfund.
Genom församlingen vi tillhör, arbetar vi också aktivt med att hjälpa
människor som till exempel kämpar med missbruk och
relationsproblem på olika sätt, berättar Birgitta.

 
Det är inte bara i Sverige som Birgitta drivs av en passion för att
människor ska få ett bättre liv. Hon har även varit i Indien och där
fått uppleva märkliga händelser. Vid en resa uppe i norra Indien var
det många både barn och vuxna som påtagligt fick uppleva helanden:

 
– Jag minns bl.a. en kvinna som kom fram till mig efter en gudstjänst.
Hon hade en stor svulst på halsen. Då lade jag händerna på kvinnan
och bad för henne, berättar Birgitta. - Morgonen därpå vid en annan
gudstjänst, kom samma kvinna fram och visade upp sig.  Svulsten
var totalt borta!

 
Då Rebecca var liten och hon och mamma Birgitta bodde lite utanför
Stockholm fick Rebecca uppleva ett under. Rebecca hade haft flera
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öroninflammationer som liten. När hon var 6 år skulle hon få plaströr
inopererade för att dränera bort vätskan som samlades i öronen. På
söndagen innan operationen gick hon till söndagsskolan i kyrkan
som hon gjorde ibland, och där bad de för dem som var sjuka.
Rebecca berättar:

– Jag gick fram för att de skulle få smörja olja på mig och be för
mina öron, men mamma vågade inte följa med fram. Inte ville jag ha
plaströr i öronen, eller bli opererad alls för den delen! Och det
behövde jag inte sedan heller, för när operationen skulle göras hade
öronen läkt utan ett enda ärr på trumhinnan.

 
Mor och dotter har i dag ett gemensamt motto som de lever efter:

– Det finns inga hopplösa fall -  för Gud är allting möjligt!
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Obotlig cancer

Text Titti Axén Sonesson 

Mark Erickson är en man som
älskar bön. Hans liv handlar om
bön och att sprida det glada
budskapet. I många år arbetade
han hängivet med missionsarbete,
inte sällan med livet som insats. 
Mark lämnade USA med sin
familj för att arbeta med den
internationella missionsorganisa-
tionen Ungdom med uppgift.
Efter många år i Thailand kom de
till Finland, där verksamheten
behövde en ny start igen.
Visionen bar på en stark längtan
att genom bön och väckelsearbete se landets kristna enas. I fyra år
samlade Mark pastorer från olika församlingar, som dock var
mycket upptagna med sina egna verksamheter. Det blev en inte helt
enkel utmaning att få folket att enas i bön. Ingen kunde väl då ana
på vilket sätt Gud hade tänkt använda Mark för att föra folket
samman.

 
Eftersom Mark var en van bönemänniska, kändes det inte helt
obekant för honom när Gud började tala med honom om Jesu lidande
även för honom själv. Efter 18 års missionsarbete hade han gått
igenom flera episoder där livet hängde på en skör tråd. Mark förstod
också mycket väl Jesu ord om vetekornet som måste falla i jorden
och dö, för; ”om det dör, bär det rik frukt.”

 
Så började Mark känna av sin astma, och trodde att det var denna
som hade förvärrats när han gick till läkare för kontroll. Läkaren
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blev förtvivlad då hon var tvungen att ge besked om en stor tumör
som omslöt hjärtat, och gick in mellan lungorna. När tumörens faktiska
storlek blev uppenbar, höll läkaren nästan på att svimma. Hon insåg
direkt att det inte var möjligt för Mark att kunna överleva en så stor
tumör som satt så illa till. Men när Mark gick ut från undersökningen,
började han sjunga på en tonsatt vers ur Fil 1:21: ”Ty för mig är
livet Kristus, och döden en vinst.” Han var förberedd på en
vandring i dödsskuggans dal. Där finns bara två vägar: antingen den
som bär hem till Herren, eller den som går mot ett mirakel. Vilket
det än skulle bli, kände sig Mark trygg för egen del. Däremot var
det med tungt hjärta han började förbereda sig på att ge besked till
sin familj, fru och två små barn.
 
Mark kom hem och innan han hunnit lätta sitt hjärta började frun
berätta om en dröm hon haft, . De hade åkt i en liten båt tillsammans
med Jesus i drömmen, och det kom en stark storm. Men de var
tryggt omgivna av en skyddande, glasliknande sköld. Fastän stormen
växte till i styrka, var de trygga ändå. När hon berättat färdigt om
sin dröm för Mark, sa hon: ”Det kommer en fruktansvärd storm!”
Då berättade Mark vad läkaren hade sagt, men tack vare budskapet
från drömmen kände de sig trygga trots det svåra som väntade.

 
I en stor samling för pastorer och ledare berättade Mark om sin
situation. De bad alla för honom, och det bars även fram profetiska
tilltal om att det genom sjukdomen skulle växa fram en enhet bland
kristna i Finland. Marks stora glädje i livet var ju just detta, och han
blev ivrig att få se ett sådant bönesvar!

 
En tid därefter blev han inbjuden att komma till USA för att få förbön.
Mark frågade Gud om han skulle acceptera och fick svaret: ”Vill
du bli helad ögonblickligen,  eller vill du gå igenom lidande?
Mark frågade: ”Vilket vill du?”  Herren svarade: ”Jag blir mer
förhärligad genom lidandet”.  Det avgjorde saken för Mark. Han
valde att gå den väg som skulle förhärliga Herren.

Det blev en hård väg att gå. Under de nio månader som han
genomgick både strål- och cellgiftsbehandlingar, var han nära döden
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två gånger.  Ändå minns Mark denna tid som en av de bästa i sitt liv,
för han upplevde Guds närvaro så intensivt. Den 23:e psalmen blev
mer levande än någonsin, och han fick lära sig mer om medlidande
än han gjort under alla sina år som missionär. När han hade bett för
sjuka tidigare, hade han haft svårt att riktigt  identifiera sig med deras
lidande. Han hade slutat att be för sjuka som inte blev omedelbart
helade. Det var väl helt enkelt inte Guds vilja att hela dem, hade han
tänkt.

 
Även om onkologen var det mest deprimerande ställe man kan tänka
sig, gick Mark fram och tillbaka i korridorerna och prisade Herren
när han bara kunde. Ibland bad han för andra patienter och fick ofta
trösta och uppmuntra dem.En del blev även helade när han rörde
vid dem.

 
Marks situation blev ett böneämne som kristna runtom i Finland
kunde enas omkring. I en mängd kyrkor bad man för Mark, och
ofta fick de budskap från Mark där han låg i sin sjuksäng. En döende
mans sista ord är ju något man tar på djupaste allvar. Trots allt visste
ju ingen riktigt hur utgången skulle bli, även om de var förvissade
om att Jesus skulle säga till stormen: ”Tig, var stilla!”.

 
När det var som mest allvarligt och allt hopp verkade vara ute,
talade Herren till Mark: ”Nu är det över”. Det blev dags att röntga
Mark för att se hur stor tumören var efter strålbehandlingarna, och
läkarna förklarade att det såg ut som ett mirakel. På röntgenbilderna
syntes bara en liten ärta, och Mark undrade förstås över detta.
Läkaren förklarade att det bara var en ärrbildning efter läkningen.
Mark tackade då spontant läkaren, men hon svarade: ”Tacka inte
mig, tacka Gud!” Stormen var stillad, och Mark var tryggt i hamn!

 
Det är inte ofta vi har möjligheten att se sambanden mellan olika
skeenden där Gud aktivt använder enskilda och grupper av
människor för sina syften, men med den här berättelsen kan vi lära
något mycket viktigt. All den gemensamma bönekraft, och allt det
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allvarsamma engagemang som de som bad för Mark var villiga att
offra, resulterade inte bara i en mans helande. Det blev något mycket
större. Under hela sjukdomstiden hade UMU-missionärer världen
över fått budskap från Gud via en döende man, och detta manade
till bön för väckelse och enhet bland kristna i Finland. Pastorer från
inte mindre än 26 olika städer i Finland samlas regelbundet och ber
tillsammans som ett resultat av denna händelse. För Mark öppnades
dörrarna in i riksdagshuset i Helsingfors, där han fritt kan be för
landet varje vecka. Där, på riksdagshusets stora trappa, samlades
även 1.200 kristna på sina knän i bön för landet enligt 2 Krön. 7:14:
”men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar
sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina
onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras
synd och skaffa läkedom åt deras land”.

 
Insatsen var stor, och vinsten blev därefter. Det har nu gått 11 år
sedan Mark blev helad, och han har förblivit frisk. Han och hans
familj har arbetat i Sverige i ett antal år, men är nu tillbaka i Finland
där en UMU-bas etablerats. Det arbete som krävde så stor insats,
växer vidare med full livskraft.
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Text Ingegerd Hedström

Jag har arbetat i många år med mission och biståndsarbete i Afrika;
numera genom biståndsorganisationen International Aid Services,
IAS. De senaste åren har det blivit mycket av ett pendlade mellan
Sverige och det krigshärjade Sudan.

Till yrket är jag biomedicinsk analytiker och har också jobbat som
det under mina lite längre ”viloperioder” i Sverige.

Varför jag ville till Afrika var en inre längtan att få dela med mig av
min tro till människor och kanske en medfödd äventyrslystnad, stark
vilja och en stor portion envishet. Tanzania blev mitt första möte
med Afrika.

En vanlig inställning i vårt samhälle är att det är kulturmord att
omvända människor från andra kulturer till kristen tro. Det var jag
ju självklart påverkad av. Därför ville jag först testa, om det verkligen
är så att alla människor oavsett kultur har en Gudslängtan djupt i sitt
inre.  
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Jag bad en missionärsfamilj i Tanzania att skjutsa ut mig till bushen
och lämna mig där ensam tillsammans med Enedi, en tanzaniansk
kvinna. De lämnade oss på en plats där det fanns byar runt omkring,
som i stort sett inte haft någon kontakt med kristen tro. Jag måste
testa! Under en månad levde vi där utan kontakt med yttervärlden.
Enedi talade inget västerländskt språk och jag hade ännu inte lärt
mig landets språk swahili, så vi kommunicerade med ordbok,
teckenspråk och god vilja. Men i bönen hade vi total samhörighet.
Att en person som kommer från ett land med så annorlunda kultur
och språk ändå kunde höra ihop med mig som om vi känt varandra
i hela livet var en fantastisk upplevelse.

Vi gick och gick från hydda till hydda. Vi hälsade och Enedi
pratade.  I en hydda fann vi en mycket sjuk kvinna. Hon hade inte
varit utanför sin hydda på 3 mån. Enedi frågade om vi fick be att
Jesus skulle göra henne frisk. Hon hade aldrig hört talas om Jesus,
men om han kunde göra henne frisk, ville hon gärna att vi bad för
henne. Det gjorde vi och gick sedan vidare.

Någon dag senare kom vi tillbaka och då fann vi henne ute på
gården fullt frisk. Hon blev mycket glad att vi kom tillbaka och nu
ville hon och alla i hennes hus skulle få veta mer om denne Jesus.
By-hövdingen och alla i omgivningen kom och satte sig på
gårdsplanen. Eftersom Enedi inte kunde läsa tog jag fram min
swahilibibel och läste och läste, det ena bibelstället efter det andra.
Det är ganska lätt för oss skandinaver att läsa swahili. Enedi försökte
svara på de frågor som kom. Jag läste på ett språk jag ännu inte
förstod, men jag visste förstås vad bibelställena handlade om och
Endi svarade på frågor. En både komisk och osannolik situation!

 
Då plötsligt reste sig hövdingen upp och sedan föll han ner på knä,
sträckte upp sina händer mot himlen och ropade ungefär så här:
”Min Herre, min Gud, det här har jag väntat på och längtat efter i
hela mitt liv.” Och så tog han och alla som var där emot Jesus och
blev Jesu efterföljare.

Detta blev för mig beviset att Guds Ord går rakt in i det längtande
människohjärtat oavsett kultur.
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Efter den upplevelsen har jag aldrig tvivlat på att alla människor
måste få en möjlighet att höra om vem Jesus är och vad Han har
gjort för oss människor.

Följden blev att jag har varit i Tanzania, i Sudan och på Afrikas
horn nu i drygt 27 år. Under de senaste 10 åren har jag varit några
månader i Afrika och några i Sverige varje år, mer eller mindre
pendlat.

 
Guds omsorg i vardagen 
Gud bryr sig om hela människan till kropp, själ och ande och allt
som händer i vårt vardagsliv.

På en plats i Tanzania bodde jag och min missionärskollega några
månader på i ett katolskt kloster för tanzanianska nunnor, medan vi
väntade på att vår egen bostad skulle bli klar.

Vi blev mycket goda vänner med nunnorna och vi var så tacksamma
för att de gav oss husrum. De hade en vakthund, som var instängd
dagtid, men släpptes ut på gården nattetid för att hålla ovälkomna
”gäster” borta. Hunden var mycket folkilsken, ja rent av farlig, men
en trygghet för nunnorna. Vi själva kunde inte komma i närheten av
den, då högg den oss direkt.

Så en eftermiddag, när vi kom hem, var alla nunnor samlade på
gården ledsna och upprörda. Och där i mitten låg deras hund livlös.
Den hade dödats av något gift. Någon illvillig person hade kastat in
gift till hunden, för att sedan lättare ta sig in för att stjäla.

Uppgivna lämnade nunnorna hunden kvar på gården och gick in.
Jag och min kollega gick till vårt rum och började be för nunnorna.
Vi tyckte verkligen synd om dem. Då fick vi en ingivelse att vi skulle
gå ut och lägga våra händer på hunden och be att Herren skulle ge
livet tillbaka till hunden.

Vi gick ut och just som vi lutade oss över hunden för att lägga
händer på den och be kom vi på att hunden skulle ju hugga oss i
stycken, om han fick liv igen. Då ändrade vi vår bön och bad att
Herren skulle ge livet tillbaka men mycket långsamt och sedan sprang
vi in och stängde dörren. På morgonen när nunnorna kom ut fann de
hunden livs levande och lika farlig som tidigare. De ropade av glädje
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och undrade vad som hänt. När de stängt in hunden igen vågade vi
oss ut och berättade att vi bett om hälsa och liv i Jesu namn, för
nunnornas skull och Herren hade hört vår bön och uppväckt hunden.
De blev så överväldigade och tacksamma för att Gud älskade dem
så mycket att Han till och med kunde uppväcka en hund för deras
skull.

Den händelsen gav nunnorna en djupare och intimare relation till
Gud. De tjänade en Gud som tar del av varje vardagssituation. Bara
några dagar senare kom nunnan, som ansvarade för en hönsgård,
till oss och lite blygt frågade om vi kunde be för hennes höns. De
värpte inte längre. Då jag frågade, om hon trodde att Jesus kunde
göra sådana under svarade hon, ” Kunde han ge liv åt hunden, kan
Han göra så mina höns värper igen.” Vi bad tillsammans för hönsen
och efter någon dag kom hon strålande glad och gav oss två ägg till
frukost. Hönsen hade börjat värpa igen.
 
Övernaturligt är naturligt 
Människor, som lever långt från den västerländska ”civilisationen”,
lever mer i en andlig värld där både den osynliga och den synliga
världen är en verklighet.

Min upplevelse är att människor i de länder, som jag har besökt i
Afrika, har lättare att tro på Gud och att Han är allsmäktig och inget
är omöjligt för Honom. Det är naturligt att leva i det övernaturliga.
När de hör att Jesus säger: ”bed så ska du få” och ”bed för de sjuka
och de skall bli botade i mitt namn,” tar de det till sig precis som det
står i bibeln.

Jag har många gånger varit hos Dinka-folket, en stor folkgrupp i
Sudan. På grund av inbördeskriget har de drivits iväg som flyktingar
i sitt eget land. Kriget har berövat dem all boskap och familjer har
splittrats. De har varit med om fasansfulla upplevelser av våld,
övergrepp och dödande. Människor som flydde från kriget, hamnade
i stora flyktingläger på platser som var lite lugnare. Sargade,
förtvivlade, ångestladdade människor. Ingenting ägde de. De sov
under bar himmel. Detta har pågått under årtionden och pågår
fortfarande i Sudan.
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Genom den hjälporganisation, International Aid Services IAS, där
jag jobbar, söker vi upp flyktinglägren för att ge katastrofhjälp som
mat, filtar, kokkärl och vatten. Vi borrar också brunnar för att ge
människor vatten. Utan vatten kan ingen leva.

När de akuta fysiska behoven är avhjälpta behöver de hjälp med
själen som också är trasig av alla traumatiska upplevelser. Vi vill
även ge dessa hårt prövade människor ett annat vatten som ger
hälsa och läkedom och ett hopp. Det är Jesus som ger detta livgivande
vatten och hoppet om en framtid.

 
Jag brukade samla människor i skuggan under ett träd för att berätta
och undervisa om, vem Jesus är och vad Han erbjuder oss människor.
När de hör att Jesus helar finns det ingen tvekan att tro på vad han
säger i sitt Ord.  De som tog emot Jesus, blev fort kallade för
”halleluja- folket”, eftersom de också upplevde en glädje inuti, en
källa av levande vatten, som gjorde att de dansade, sjöng och prisade
Gud. Sjuka människor sökte sig dit, eftersom de upplevde helande
från sjukdomar. Det fanns ju ingen annan ”sjukvård” och överläkaren
Jesus opererade varje dag. Märkliga under skedde och framför allt
ett nytt hopp tändes i dessa människors liv.

En dag, när jag undervisade, kom en kvinna fram med ett barn i
3-årsåldern i famnen. Barnet låg stelt tvärs över hennes armar.
Kvinnan bara stod mitt framför mig och sa något jag inte förstod.
Tolken förklarade att hon ville att jag skulle be för hennes barn. Det
gick tusen tankar genom mitt huvud, eftersom jag såg att barnet var
dött. ”Hur ska vi göra?” frågade jag tolken som svarade: ”Du har ju
alldeles nyss berättat att Jesus uppväckte döda och därför står hon
här med barnet.” ”Vi går till trädet vid sidan om och ber för barnet”,
sa jag och förde mamman med barnet framför mig.

Vi bad i Jesu namn om LIV in i det lilla barnet. Det var ingen lång
bön, men en förvissning om att Gud hör bön. Jag bad tolken säga till
mamman att när barnet hostar till, måste hon ta bort allt slem ur
munnen på barnet. Sen lämnade vi mamman och barnet och gick
tillbaka till folket och fortsatte undervisningen hela dagen. Jag var så
inne i min undervisning och responsen från dessa andligt hungriga
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människor att jag glömde hela händelsen.  När vi avslutat och skulle
ge oss iväg, kom jag på att fråga om, hur det gick med barnet.
Tolken tittade frågande på mig och sa: ”Såg du inte att barnet lekte
framför dina fötter resten av dagen?”  Oj, nej jag kände inte igen
det bland många, många andra små nakna, smutsiga kroppar, som
rörde sig framför mig. Dessutom hade mamman tagit emot Jesus till
frälsning den dagen. Efter det hon varit med om ville hon också få
del av livets källa.

När Gud berör en människa till helande blir det ofta ringar på vattnet.
På en plats i Etiopien kom en ung flicka fram till mig. Hon var döv
och ville att jag skulle be för henne. Vid det här tillfället kände jag
mig sjuk med hög feber och förfärlig huvudvärk, men jag såg hennes
tro och sa bara:” I Jesu namn, öron öppna er!” och genast kom
hörseln.” Jag hör, jag hör”, ropade hon och hoppade och dansade
av glädje. En kvinna som bevittnade det hela kom fram och ville
också ha förbön. Hennes problem var att hon inte kunde få barn.
Barnlöshet är mycket svårt för en kvinna i kulturer, där en kvinnas
identitet och värde är avhängigt av att kunna föda många barn åt
mannen. Jag bad för kvinnan och då plötsligt upplevde jag själv hur
min egen svaghet försvann och krafterna kom tillbaka.

När jag kom tillbaka året efter möttes jag av denna kvinna som
glädjestrålande bar ett litet barn i sin famn. Gud hade sett och hört
hennes förtvivlan. Detta resulterade i att en man, som stod bredvid
och lyssnade till kvinnans vittnesbörd, bad mig att be för hans fru,
eftersom de också var barnlösa. Hans fru var inte där på plats just
då, så jag bad för mannen. Året därpå träffade jag det paret med ett
litet barn. Gud är god. 
 
Glädje och helande i den helige ande
I Apostlagärningarna i det andra kapitlet står det om, hur det gick till
när den helige Ande kom ner till jorden och uppfyllde Jesu lärjungar
första gången. Det står att en stark vind blåste, en eldslåga syntes
över var och en, de talade med nya tungomål och de var så glada att
människor utanför trodde att de var berusade.
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Jag var med om något liknande på en plats i sydvästra Sudan. Jag
stod och undervisade om den helige Ande och plötsligt började det
blåsa så kraftigt inne i lerkyrkan där vi höll till. Det blåste så kraftigt
att varken min eller tolkens röst hördes mer. Jag kunde inte fortsätta
tala. Då bad jag tolken ropa till folket att alla, som ville ta emot den
helige Ande, skulle samlas i mittenpartiet i kyrkan och de andra skulle
sitta på sidobänkarna.

Vi lade händerna på dem och började be. Plötsligt slutade vinden
att blåsa och de, som vi bad för, började tala på språk, som de
själva inte kunde. En del började skratta och med lyfta händer prisa
Herren i en obeskrivlig glädje.

 
En man, som var lite avvaktande och satt vid sidan om, gled plötsligt
ner på jordgolvet och började skratta hejdlöst. Jag hade aldrig varit
med om något liknande, så jag trodde att det var andra ”krafter” i
rörelse, därför böjde jag mig ner och skulle just ta tag i honom för
att be honom sluta. Då säger en röst inom mig mycket tydligt: ”Rör
honom inte! Jag, Herren, helar hans inre sår.” Så där låg han och
skrattade, medan Herren helade alla hans traumatiska upplevelser.
När jag vid ett senare tillfälle frågade honom vad han hade upplevt,
berättade han att han efteråt känt sig så lätt inuti. Allt hat var borta
och han var så glad. Dessutom kunde han sova hela nätterna, som
han inte gjort på många år.

Efter ett antal timmar i lerkyrkan blev allt alldeles stilla och vi satt
bara och tittade på varandra och undrade vad vi hade varit med om.
Snart ville alla berätta, vad de varit med om. Några berättade att när
vinden mojnat hade de sett eldklot ligga under grästaket, utan att
antända taket. Några hade sett en stor duva med utsträckta vingar
sväva över oss. Många hade fått ett tungotal, ett bönespråk och så
denna obeskrivliga glädje. 

Det vi upplevde i denna enkla lerkyrka på en liten plats i det
krigshärjade Sudan påminde mycket om det, som berättas om just i
andra kapitlet i Apostlagärningarna.

Den helige Ande kan ge helande och upprättelse också från svåra
traumatiska upplevelser. Och en äkta glädje i Gud, som ger oss inre
styrka i alla omständigheter.
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Västvärdens skepticism hindret för mirakler
Västvärldens rationella tänkande har sorterat bort under och mirakler,
eftersom det inte kan veteskapligt bevisas. Övernaturliga händelser
finns inte. Och om det skulle finns en Gud, så har han ingenting att
göra med vårt dagliga liv.

När jag berättar om händelser från missionsfältet och vad
människor upplever där, möts jag ofta av skepticism som; ”Om detta
är sant, varför händer det inte här?”  Men det händer i Sverige
också.

 
Frida är 19 år och bor nära min hemort. Hon blev kristen för några
månader sedan. Några dagar före jul skulle hon åka hem till sin
mamma, som bor ungefär 20 mil söder ut. Hon hann bara några mil,
så hade en trafikolycka spärrat av vägen. Ett par bilar hade redan
stannat och larmat ambulans. En kvinna låg skadad på vägkanten.
Frida gick ur bilen och såg kvinnan, som stönade av smärta. Hon
hade mycket ont i nacken. Eftersom Frida tyckte att ingen gjorde
något för att hjälpa henne, sa hon till en man som stod bredvid henne:
”Jag ska testa en grej” och gick till kvinnan och tänkte ” hur gör jag
nu?” Hon började be några ord på svenska, sedan kände hon hur
den helige Ande tog över och hon fortsatte att be med tungotal. Sen
frågade hon kvinnan hur hon mådde och hon svarade: ”Jag har inte
ont!” Ambulansen hade kommit och personalen skulle sätta på henne
en stödkrage. Då vred kvinnan på huvudet från sida till sida och sa:
”Jag behöver inte den, jag har inte ont.” Och så pekade hon på
Frida och sa ”Vad var det du sa att du testade?” Alla tittade på
Frida som förklarade att hon bara bett att Jesus skulle hela henne.
Ambulanspersonalen insisterade att kvinnan ändå skulle följa med
för observation. Hon fick Fridas telefonnummer och tre dagar senare,
ringde hon och var så glad över att hon inte kände någon smärta i
nacken och hade inga sviter efter olyckan. Nu ville hon att Frida
skulle komma och hälsa på henne, för att berätta för hennes man,
vad som hänt.
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En personlig kristen 
Jag växte upp i ett kristet hem men lämnade min barndoms tro i
tonåren. När jag var 27 år fick jag en stark Gudsupplevelse och
började förstå vad Jesus gjort för mig. Det innebar en helomvändning
av mitt liv och en ny syn på vad som var väsentligt i livet.

I mitt yrke har jag bland annat jobbat på blodgivarcentral. Där
lämnar blodgivare sitt blod för att hjälpa människor, som förlorat så
mycket eget blod att de skulle dö om de inte fick nytt blod genom
blodtransfusion. Jag vet att ingenting riktigt kan ersätta blodet. Blodet
räddar liv.

Efter min egen frälsningsupplevelse fick detta en djupare innebörd.
Jag upptäckte att det fanns ett blod som var överlägset allt annat,
Jesu blod. Hans blod räddar oss till ett evigt liv. Detta blev en så
stark bild för mig att jag ville förmedla den ”blodtransfusionen” och
rädda många människor till ett evigt liv med Gud genom blodet,
som rann när Jesus dog på korset.

 
Den Gud Bibeln talar om är Skaparen av himmel och jord och allt
liv. Guds kärlek till oss människor visar sig i det Jesus Kristus gjorde
för oss. Han älskar oss människor och vill leva i en personlig
gemenskap med oss, nu och i evighet. Den som mött Honom vet att
Han är en verklighet och att Han hör vår bön, svarar oss och lever
med oss alla dagar.
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Text Anita Barker Andersen

Du har nu läst om många helanden som skett de senaste åren i vårt
land Sverige. Genom hela Bibeln kan du läsa om övernaturliga
helanden, särskilt i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och
Johannes. En del påstår att det mirakulösa upphörde efter att Nya
testamentet skrevs för 2000 år sedan. Dessa personer har inte läst
kyrkohistorien. Genom alla århundraden har Gud fortsatt att på ett
mirakulöst sätt hela människor. Det har inte funnits någon period då
helandet har dött ut.

T.ex. har en av de mest kända kyrkofäderna Augustinus som levde
på 400-talet skildrat många sådana händelser. Han skrev ”Guds
stad”  (24 band) och sade sig känna till så många mirakulösa helanden
att han på ett ställe skrev: ”Vad skall jag göra? Jag är så pressad av
löftet att fullborda detta verk att jag inte kan redogöra för alla de
under som jag vet om. Fortfarande sker nämligen många under och
den som utför dem är samme Gud som utförde de under vi har läst
om och han gör det med vem han vill och på det sätt han vill.”

Så till vår tid igen. Jag har personligen haft förmånen att få uppleva
många helanden, bevittna dem i min familj och omgivning och har
ofta fått uppleva hur Guds helande kraft rört människor vid
förbönstillfällen. Många tankar och erfarenheter har delats i min bok,
”Det finns hälsa och helande”.

Helande handlar inte om teknik, metoder och prestationer och det
går inte att placera Gud i ett fack - om du gör si gör Gud alltid så.
Efter många år av erfarenheter vill jag dela några tankar och
berättelser kring hur man kan be om helande.
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Förbön med handpåläggning
Detta är det vanligaste sättet praktiserat bland kristna utöver världen.
Uppmaningen från Jesus själv finns i ”missionsbefallningen” i
Mark.16:15-20. Där står det om tecken som skall följa dem som
tror, bl.a ”att de skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli
friska.”(v.18)

För många år sedan hade jag en period där jag var lite blockerad
inför den typen av bön. Jag hade nämligen vid ett tillfälle blivit skrämd
av några ovisa och omogna personer. Tänk att Gud har så stor
omsorg att Han började lära mig upptäcka helanden på andra sätt.

Jag skall berätta om några av dem nu, tillsammans med andras
erfarenheter. Låt mig tillägga att så småningom kom jag över
blockeringen av förbön genom handpåläggning i gudstjänster och
blev vid ett tillfälle ögonblickligt helad från svår magkatarr.
 
Helande i nattvarden
Läkare hade gett mig besked att jag hade ärftlig ledgångsreumatism.
I flera månader hade jag bett att Gud skulle visa mig när det var
dags att be om ett helande. Jag visste att han i den rätta stunden
också skulle ge mig tro för det. Vid en nattvardsstund i församlingen
upplevde jag Guds tilltal: ”Nu är det dags att be om helande!”

Jag hade aldrig hört talas om helande i nattvarden. Jag bad själv
tyst om helande innan jag tog emot nattvarden. Inom några timmar
var all reumatism borta!

Senare fick jag undervisning om att nattvarden är en mötesplats
mellan mig och Jesus, oberoende av andra människor. Vinet är Jesu
blod, som gett oss försoning för våra synder. Det ska påminna oss
om vad vi har genom Jesus i det nya förbundet. Brödet är Jesu
kropp, som är hela mänsklighetens påskalamm. När Israels barn åt
av påskalammet sista kvällen i Egypten, var det en förebild för Jesus
och nattvarden. Där och då, blev alla helade! I Ps. 105:37 står: ”Så
förde han dem ut med silver och guld, i hans stammar stapplade
ingen.” Efter den långa och hårda slavtjänsten i Egypten, måste det
ha funnits många svaga, värkbrutna och dåliga ryggar bland folket.
Många var gamla, men ingen stapplade. Brödet ger helande till kropp
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och själ. Både frälsningen, förlåtelsen, försoningen och helandet sker
genom att vi i tro tar emot med förväntan på Gud.

Detta helande från min ledgångsreumatism skedde för 30 år sedan.
Endast vid några enstaka tillfällen har värk dykt upp igen, då i
samband med besvikelse och bitterhet. När jag förlåtit har värken
släppt.

 
Böneduk
Ett ofta tillämpat sätt att be för helande är genom att be för en böneduk
som den sjuke får. Grunden till det är Apg.19:11-12: ”Gud gjorde
ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog
dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de
sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.”

I vår församling liksom i många andra ber vi varje söndag för
inlämnade böneämnen där man ofta också vill ha en böneduk. Många
vittnesbörd om förvandling och helanden har kommit. Här följer ett
sådant:

Jag predikade i en mindre gudstjänst och jag hade upplevt ett
”tilltal” om att Gud ville hela någon som hade problem med
magmunnen. När ingen gav sig till känna sa en kvinna: ”Jag har en
släkting med det problemet, skall vi be för en böneduk som jag sen
skickar till henne?” Släktingen hade länge lidit av svåra problem
med magmunnen som inte kunde stängas och som var svårt irriterad.
Medicinering med ”snäll” kost räckte inte, utan en operation
planerades för att sätta ett lock på magmunnen. Detta skulle dock
medföra vissa komplikationer och kvinnan var mycket tveksam. Så
kom böneduken som hon tacksamt tog emot och bar med sig varje
dag. Hon hade inte erfarenhet av böneduk tidigare men hon hade
ofta bett om förbön i olika sammanhang och hoppades på ett helande.

Två dagar innan sitt bröllop måste hon på läkares ordination sluta
med all medicinering.

Efter en veckas bröllopsresa skulle hon infinna sig till en ny
gastroskopi innan operationen.

Hon mådde bra under bröllopsresan, men en vecka hade hon
också tidigare kunnat klara sig utan medicin.
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När läkarens utförde gastroskopin var magmunnen till hans stora
förvåning helt tillsluten, ingen operation behövdes, kvinnan var frisk!
Hon kunde börja att äta all sorts mat och har nu varit frisk i nio år.
 
Att smörja med olja
Flickan var två år gammal när hon drabbades av oförklarligt hög
feber och frossa och febern gav inte med sig. Hon blev inlagd på
sjukhus. Den lilla flickan blev svagare och svagare. Hon hade inte
kunnat äta på flera veckor. Föräldrarna sa att hon kändes alldeles
livlös. Läkarna var maktlösa och hade ingen förklaring. Flickan
tynade bort, och sondmatningen hjälpte inte till att ge nya krafter.

Mamman skrev en dikt, i vilken hon uttryckte sin tacksamhet till
Gud för den tid de fått ha flickan. Hon var det tredje barnet, väldigt
snäll och alltid lättsam att ha att göra med. Mamman tänkte att flickan
nog var ”för god för denna världen”. Båda föräldrarna upplevde en
djup förtvivlan och maktlöshet. De hade varit officerare i
Frälsningsarmén och stod i aktiv tjänst för Herren, men i den här
situationen vacklade de och det fanns inte någon större tro för
helande.

En dag innan mamman åkte till sjukhuset kom dessa ord till henne:
”Jairus dotter”. (Det var synagogföreståndarens dotter som Jesus
uppväckte från de döda.) När föräldrarna möttes för att tillsammans
åka till flickan, sade pappan: ”Jag har fått till mig orden: Jairus dotter.”
Herren hade talat samma sak till båda två! De bad en av ledarna i
den kristna gemenskapen att följa med för att tillsammans med dem
be och smörja flickan med olja.

Jak 5:14 ” Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens
äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja
honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall
resa upp honom”.

Trots tilltalet om Jairus dotter fanns inte mycket tro, vad det verkade.
Men efter bönen fick flickan plötsligt styrka i kroppen, ställde sig
upp i spjälsängen och sade: ”Mat!” Förmågan att kunna gå, fick
flickan öva upp på nytt. Föräldrarna började genast träna henne på
golvet. Sjukvårdspersonalen var helt förundrade och läkaren kallade
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det ett mirakel. Väl hemkomna från sjukhuset skulle mamman byta
lakan i spjälsängen och hittade då en bit av kaktusen ”High Chaparal”
som stod i fönstret. Den växten är mycket giftig. Flickan hade ätit
av kaktusen och blivit förgiftad, men eftersom detta inte upptäcktes
tidigare hade hon inte kunnat få behandling.

Flickan är nu själv småbarnsmamma och pastorsparet som är
mina kollegor har genom åren bett för många sjuka som blivit helade.

Gud är inte ett dugg intresserad eller imponerad av att vi säger
eller gör på ett visst sätt när vi ber. Han vill att vi menar det vi säger
eller tänker i bönen, och Han kan gripa in i de mest omöjliga
situationer. Det har jag själv upplevt många gånger.

”Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet.”
Hebr. 13:8

 
Kunskapens ord
Med detta menas en av Andens gåvor som omtalas i 1 Kor 12:7-
10 ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till
nytta. Den ena får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap
genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor
att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra
kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan
andar. En får gåvan att tala tungomål, en annan att uttyda tungomål.”

Dessa uttryck för den Helige Ande blir mer och mer vanliga i
många kyrkor. Med ”kunskapens ord” menas en liten bit av Guds
kunskap om en person och ett behov som Gud vill möta. Ibland
sker detta där en person behöver en speciell uppmuntran för att
våga ge sig till känna. Ett exempel på detta hämtas ur en artikel ur
tidningen Dagen.

 
”Det handlar om en 24-årig kvinna som blivit kristen tre år tidigare,

efter att föräldrarna mött Jesus - ett under som förändrade hennes
liv.

När hon gick i förskolan blev hon påkörd av en kamrat på en
barncykel och fick styret rakt in i ena lungan. Lungan punkterades
kraftigt och hon hamnade på Universitetssjukhuset i Umeå.  ”Jag
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svävade mellan liv och död i flera dagar – och man var osäker på
om jag skulle klara mig”, berättar hon.

Det hela slutade trots allt lyckligt. Hon kunde lämna sjukhuset
efter någon vecka. Men allt sedan den händelsen hade hon vissa
problem med andningen – mest vid ansträngning. Hon kunde inte
hänga med i gymnastiken som de andra barnen. ”När jag ansträngt
mig har jag känt det som om jag inte fått tillräckligt med luft”, förklarar
hon.

I fjol kontrollerade hon därför sin lungkapacitet och fick beskedet
att hon hade en förträngning på luftvägarna i ena lungan. I slutet på
januari var hon med på en möteshelg med Anita Barker. Talaren
sade att hon fick ett gudomligt tilltal angående ”barncykel” – och att
Gud ville hela någon. ”Jag förstår direkt att det var till mig”, säger
hon, ”och egentligen var det ju bara jag som förstod denna annorlunda
hälsning.”

Hon gick fram till förbön den kvällen och det blev till fullständig
förvandling i hennes kropp. ”Jag kände hur Guds kraft gick igenom
min kropp – som om jag fick en ny lunga! Sedan den kvällen har jag
inte längre haft några symptom när jag anstränger mig. Gud har gjort
ett under.”

Gud har blivit ännu mer verklig för henne som en Gud som bryr
sig om varenda liten människa. Så långt tidningsartikeln.

Jag vill tillägga att när vi har möten, hjälps vi åt i teamet att lyssna
in tilltal. Det var en av teammedlemmarna som fick ordet ”barncykel”.
Vem som bad för den unga kvinnan vet jag inte, men det var inte
jag. Under samma möte blev hennes pappa helad från tinnitus som
han plågats av i flera år.
 
Helad under tystnad i en gudstjänst
Inga-Lise berättar:

Under några år hade min rygg krånglat. Det blev sämre och sämre.
Det påverkade mina ben, så jag på grund av smärta bara kunde gå
ca 50 meter åt gången. Efter en röntgen fick jag av min sjukgymnast
beskedet att om det inte blev bättre, var operation det enda, som
kunde hjälpa.
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Det kom att lösa sig mirakulöst.
Min man och jag besökte en kvällsgudstjänst under en sommar-

konferens, som Svenska Kyrkans Oas-rörelse hade anordnat.
Gudstjänstledaren sa efter predikan: ”Ikväll ska vi inte bjuda fram
till någon förbön, utan vi ska bli stilla och låta den Helige Ande göra
vad han vill med oss och ibland oss.”

Det blev tyst och stilla. Den Helige Andens närvaro var oerhört
påtaglig och min enda bön blev: ”Helige Ande jag tar emot det du
vill ge mig.” Jag upprepade bönen ett par gånger och vilade i
tystnaden och stillheten. Jag kände inget speciellt förutom den Helige
Andens obeskrivbara närvaro. Samtidigt visste jag, utan att känna
något speciellt, att något hände i min rygg. Jag var helt förvissad om
det och var nyfiken på, vad som hade hänt.

Jag reste mig och rörde på mig. Jag kunde gå utan smärta. Jag
gick och gick och det kändes mycket bra. Jag var helt smärtfri.
Glädjen och tacksamheten ökade för varje steg. Ett under hade
skett. Utan att jag själv presterade något eller ens bad specifikt om
det, helade Gud mig i den Helige Andes påtagliga närvaro

I två år har jag nu gått obehindrat och varje steg utgör ett tack till
Gud.
 
Bön utan ord
När min yngste son var ett och ett halvt år hände något förskräckligt.
Efter att ha pratat med någon utanför vårt hus, stängde jag vår tunga
ytterdörr med en rejäl smäll. Då hörde jag något som krasade. ”Oj!”
tänkte jag, ”vad var det som kom emellan och gick sönder?” Jag
tittade ner och upptäckte till min förskräckelse att sonen stod bredvid
mig med handen fastklämd inne vid gångjärnet. Han var först tyst,
troligen chockad, men skrek sedan så han var mörkröd i ansiktet.
Jag tittade inte på handen men lyfte upp honom och ur mitt innersta
vällde bönespråket fram. Det var sanningen av Rom. 8:26-27: ”Så
hjälper oss också Anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be
om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som
utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de
heliga så som Gud vill.” Efter 4-5 minuter slutade pojken att gråta,
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lyfte upp handen och böjde fingrarna upp och ner flera gånger. Sedan
sade han ”happy” som på svenska betyder lycklig, och sprang och
lekte som om ingenting hade hänt. En kvart senare kom pappan
från rummet intill. Han visste ingenting om vad som hade hänt, för
han hade inte hört några skrik. Detta var ännu ett under som
besparade oss alla diskussioner om akuten. Av sonens säkerligen
krossade fingrar fanns det nu bara märken kvar över knogarna när
pappan undersökte honom, och några minuter senare var också
märkena försvunna. Efter den dagen ville pojken gärna be och han
lyfte ofta upp handen, böjde fingrarna upp och ner och sade antingen
”happy” eller ”halleluja”!

Gud kan gripa in och hela utan att jag ens ber en bön med mitt
förstånd. Den helige Ande stöder oss i vår svaghet när vi inte vet hur
vår bön egentligen bör vara. ”Anden vädjar för de heliga såsom
Gud vill.”
 
Helande förmedlat genom media
Helande kan till och med förmedlas via TV-program och inspelningar,
nya såväl som gamla. Själv blev jag helad medan jag tittade på en
40 år gammal dokumentärfilm.

Jag hade just kommit hem från en utlandsresa och berättade för
någon om allt jag varit med om. Jag var så upprymd att jag missade
ett trappsteg på vår promenad och stukade foten för första gången
i mitt liv. Stukningen var så allvarlig att jag gick med kryckor i tre
veckor. I flera år gjorde det sedan ont för nästan varje steg jag tog.

En dag tittade jag just på den här dokumentärfilmen som var en
inspelning från en gudstjänst där talaren bad för människor och många
blev helade.

I programmet uppmanade han även lyssnaren som hade behov av
ett helade skulle lägga sin ena hand på det sjuka stället och den
andra på TV:n medan han bad för ett helande. Jag gjorde precis
som han sade. Och tänk! Genom att ta till mig Guds Ord från en 40
år gammal bön i en svartvit dokumentärfilm, blev jag helad i fotleden!

Idag finns det kristna radio- och TV-program där man ber för
olika behov som rings in av lyssnarna, och där man kan uppleva en
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speciell hälsning från Gud till lyssnarna, ett ”kunskapens ord”. Det
finns många berättelser om helande som skett på detta sätt.

Gud är Herre över tid och rum och har inga begränsningar.

Helande via telefonen
Att ta telefonen och ringa någon för att få hjälp i förbön är kanske
det mest lättillgängliga sättet. Jag har själv vid flera tillfällen upplevt
ett helande när  någon bett för mig per telefon. Många kan berätta
om liknande upplevelser.

Gud kan förmedla sin kraft på många olika sätt, Han är själva
källan.

 
Fem nivåer av helande
Som jag kan se det finns det fem nivåer av gudomligt ingripande i
vår hälsa. Dessa är:
1. Kroppens självläkedom. Den har Gud lagt ner i skapelsen och

utan den ligger vi illa till.
2. Helande. En vanlig tolkning är att detta ord står för en påskyndad

läkeprocess. Det kan ta en dag, en vecka, en månad eller längre,
men det är en övernaturlig process.

3. Mirakel. Detta ord i samband med hälsa används ofta för det
gudsingripande som är ögonblickligt.

4. Kraftgärning. I samband med kroppen kan detta stå för
nyskapande av en kroppsdel eller ett organ.

5. En ny kropp i himlen. Helanden här på jorden är bara temporära
och är en försmak av en ny kropp i himlen - det fullkomliga
helandet.
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helande 
Exempel ur Jesu liv
 
Matt. 4:23-24  Jesus vandrade omkring i hela Galiléen och
undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket
och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet
om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla
som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka
och lama, och han botade dem.
 
Matt. 8:1-4  När han gick ner från berget, följde mycket folk efter
honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade:
”Herre, om du vill, kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut handen
och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast blev
mannen ren från sin spetälska.
 
Matt. 14:34-36  När de hade farit över sjön, lade de till vid
Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och skickade ut
bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka och
bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans
mantel. Och alla som rörde vid den blev friska.
 
Matt. 15:30-3  Mycket folk kom till honom, och de hade med sig
lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra, som de lade
ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket häpnade, när
de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se.
Och de prisade Israels Gud.
 
Luk. 5:17-25  En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariséer
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och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen
och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom
några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in
med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för
folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom,
gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan
takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: ”Min
vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” De skriftlärda och
fariséerna tänkte: ”Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder?
Det kan ingen utom Gud.” Men Jesus visste vad de tänkte och sade
till dem: ”Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga:
Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå!
Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att
förlåta synder.” Sedan sade han till den lame: ”Till dig säger jag: Stig
upp, ta din bår och gå hem!” Genast reste han sig i allas åsyn, tog
bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade
Gud.
 
Korset - grunden för helande
 
Jes. 53:4-5  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog
han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av
Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för
att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade
 
Matt. 8:16-17  När det blev kväll, förde man till honom många
besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade
alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten
Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.
 
1 Petr. 2:24-25.  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets
trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.
Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får,
men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
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Helande och Guds ord
 
Rom.10:17  Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av
Kristi ord.
 
Ordsp. 4:20-22  Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina
ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas
djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för
hela hans kropp.
 
Ps. 107:20  Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem
från undergång.
 
Jesu uppdrag
 
Luk. 4:18-19  är Jesu arbetsbeskrivning
Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut
frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta
frihet och predika ett nådens år från Herren.
 
1 Joh. 3:8b  … Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut
på djävulens gärningar.
 
Apg. 10:38  …hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige
Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla
som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.
 
Jes. 61:1,2b-3  Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har
smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har
sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut
frihet för de fångna och befrielse för de bundna, ... för att trösta alla
sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för
aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället
för en modfälld ande. Och de skall kallas ’rättfärdighetens terebinter’,
planterade av Herren till hans förhärligande.
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Hebr. 13:8  Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
 
Vårt gensvar
Ordspr. 3:5-8  Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig
inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska
han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren
och fly det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla
dess ben!
 
Jak. 5:14-16  Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens
äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja
honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall
resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse
för dem.
 
2 Krön. 7:14  Men om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn,
ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från
sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras
synd och skaffa läkedom åt deras land.
 
Ps. 147:3  Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår
förbinder han.
 
Jak. 5:16  Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra
så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig
människas bön.
 
Jes. 40:29-31  Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses
styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men
den som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som
örnar. De skyndar iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli
trötta.
 
Apg. 5:16  Det kom också en stor skara från städerna runtomkring
Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av
orena andar, och alla blev botade
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Apg. 19:11-12 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer,
så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med
hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och
de onda andarna for ut.
 
Klag 3: 22-26 Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det
är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor
är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ, därför
står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på
honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet
hoppas på hjälp från Herren.
 
Ps. 84:6-8 Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som
har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de
den rik på källor, och höstregnen höljer den med välsignelser. De
går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.
 
Neh.8:10 Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet.
 
Ps. 139:5: Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand
 
Fullkomligt helande
 
Bibeln talar om att vi består av ande, själ och kropp - 1 Tess. 5:23.
Det ägnas i denna bok mycket uppmärksamhet åt själens och
kroppens helande, men det största och viktigaste som kan hända är
frälsningsundret, då Guds Ande flyttar in i vår ande och ger oss
andligt liv. Detta ger oss evigt liv i himlen med en ny kropp. Då är
det definitivt slut på all sjukdom och död.
 
Upp. 21:4  Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden
skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga.
Ty det som förr var är borta.
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Berättelser om Jesu under

Herrens Ande är över mig Luk  4:14-21
Folkmassorna Matt 4:23-25
En spetälsk Matt 8:1-4
Petrus svärmor Matt 8:14-17
Två blinda män Matt 9:27-31
Stum man med demon Matt 9:32-34
Folkmassorna Matt 9:35
De tolv sänds ut Matt 10:1, 7-8
Man med förtvinad hand Matt 12:9-13
Folkmassorna Matt 12:14-21
Blind och stum med demon Matt 12:22-23
Folkmassorna Matt 14:13-21
Jesus går på vattnet Matt 14:22-33
Folkmassorna Matt 14:34-36
Stora folkmassor Matt 15:29-31
Mat åt 4 000 Matt 15:32-38
Barn med ond ande Matt 17:14-20
Frågan om skatt Matt 17:24-27
Jesus botar två blinda Matt 20:29-34
Man med oren ande Mark 1:21-28
Folkmassor Mark 1:32-39
En spetälsk Mark 1:40-42
En lam Mark 2:1-12
Folkmassan på stranden Mark 3:7-12
Stormen tystas Mark 4:35-41
En besatt i Gerasenernas land Mark 5:1-20
Jairus dotter och kvinnan med blödningar Mark 5:21-43
Folkmassorna Mark 6:53-56
Dövstum man Mark 7:31-37
Blind man Mark 8:22-26
Den blinde Bartimaios Mark 10:46-52
Folkmassorna Luk 4:40-41
Det stora fiskafänget Luk 5:1-11
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Folkmassorna Luk 6:17-19
Officerens tjänare Luk 7:1-10
Änkans son Luk 7:11-17
Folkmassorna Luk 7:18-23
Kvinna bunden av satan Luk 13:10-13
Man med vatten i kroppen Luk 14:1-6
Tio spetälska Luk 17:11-19
Bröllopet i Kana Joh 2:1-11
Son till kunglig tjänare Joh 4:46-54
Lam man Joh 5:2-15
Blindfödd man Joh 9:1-38
Lasarus Joh 11:1-52
Vägen till Fadern Joh 14:4-7
Smärtornas man Jes 53:3-5
Våra sjukdomar 1 Petr 2:24-25
Jesus från Nazaret Apg 10:38
Dessa tecken Mark 16:15-20
Jesus är densamme Hebr 13:8
Större gärningar Joh 14:10-14
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Kapitel 23
Värderingar

 Text Anita Barker Andersen

I vårt samhälle samlar man poäng genom olika kurser, utbildning,
meriter, intyg på sina prestationer, samt hur väl man klarar sina
ekonomiska åtaganden. Misslyckanden finns registrerade. Både
fysisk och mental prestationsförmåga värderas, tyvärr ibland även
etnisk bakgrund.

Personligen och med min synskada är jag oerhört tacksam att
Gud har en människosyn där alla har lika värde. Man är varken
mindre värd eller mindre älskad om man är sjuk eller handikappad.

 
Det starkaste exemplet jag sett på Guds människosyn, där vi alla
har samma värde, är följande berättelse:

Jag träffade en kvinna i USA för många år sedan. Hon och hennes
man besökte oss därefter, och vi hälsade på dem i Colorado. Båda
var CP-skadade. Makens ena kroppshalva var spastisk så att ena
benet och ena armen fungerade dåligt. Han hade också svårt att
tala. Frun hade en skada som gjorde att hon också hade svårt att
tala, och orden kom med ett väsande ljud. Både ansiktet och kroppen
var hoptryckta. Hon var ingen skönhet till det yttre.

Paret älskade Jesus, och arbetade med kristen litteratur. Hon skrev
informationsmaterial om handikapp och besökte skolor och talade
om CP-skador mm. Denna kvinna blev av en kristen veckotidning i
USA utvald till ”Årets Kristna Kvinna”. Man valde inte en av
skönhetsdrottningarna eller en av TV-stjärnorna, utan en som inget
var i världens ögon. Den kvinnan speglade sig i Guds ord och fick
där sin inre styrka, skönhet och drivkraft!

 
Ytterligare några tankar kring rätta värderingar:

Någon från en annan del av världen mejlade dem till mig på engelska
och jag tog mig friheten att översätta dem.

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:42157



158

Guide till helande

Efter detta livets slut kommer vi att möta Gud, och den dagen
finns det vissa saker Han inte kommer att fråga om.

 
1. Gud kommer inte att fråga vad för sorts bil du körde. Han kommer

att fråga hur många du erbjöd skjuts som inte själva hade bil.
2. Gud kommer inte att fråga hur stort ditt hus var, utan Han frågar

hur många du välkomnade in i ditt hem.
3. Gud kommer inte att fråga hur mycket kläder du hade i din

garderob, Han kommer att fråga, hur många du hjälpte och försåg
med kläder.

4. Gud kommer inte att fråga hur mycket du tjänade som mest, utan
huruvida du tummade på ärligheten.

5. Gud kommer inte att fråga, vilken titel du hade, utan om du gjorde
ditt bästa på arbetet.

6. Gud kommer inte att fråga, hur många vänner du hade, utan hur
många du var en vän till.

7. Gud kommer inte att fråga dig i vilket område du bodde, men hur
du behandlade dina grannar.

8. Gud kommer inte att fråga efter din hudfärg men efter din karaktär.
9. Gud kommer inte att fråga dig varför det dröjde så länge innan du

tog emot frälsning. Kärleksfullt kommer Han att föra dig till ditt
himmelska hem.

 
Mer än någonsin, med allt som händer i världen och i vårt eget land,
vet vi hur fort man kan förlora allt av jordiskt värde.

Det är dags att satsa på det som har evighetsvärde.
 

Om jag nu är hjälpsam, generös och osjälvisk, så fullföljer jag det
Gud har tänkt – att jag får vara ett redskap för Honom här på jorden.
Det välsignar både mig själv och andra.

Der är dock inte detta som samlar poäng för biljetten till himlen.
Ef 2:8.9  ”Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds

gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma
sig.”
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Vägen till Gud

 Text Anita Barker Andersen

Du har nu läst många fantastiska berättelser om mirakulösa fysiska
helanden och om själens upprättelse och helande. Det viktigaste
helandet är dock att få en rätt relation till Gud. Många söker idag
aktivt en mästare och undrar när och om han kommer. Man söker
också andliga guider som kan visa vägen. Den verklige Mästaren,
Jesus Kristus söker oss och vårt gensvar.

Han säger” Se jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar
till min röst, och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och
hålla måltid med honom och han med mig.”(Uppenbarelseboken
3:20)

Den verklige guiden som kan leda oss rätt är den Helige Ande,
som är Gud. Du kan just nu be Honom om hjälp att hitta rätt.

Många talar om Gud idag, och att det finns flera olika vägar till
Honom. Det kan kännas förvirrande med olika religioner som gör
anspråk på att ha den fulländade lösningen på alla frågor och
problem.

Alla andra religioner handlar om att människan ska göra goda
gärningar och vara på ett visst sätt för att förtjäna kontakt med Gud
eller det övernaturliga. I tron på Jesus är det precis tvärtom!

Så om vi jämför kristendomen med andra religioner kan vi
konstatera att den avgörande skillnaden ligger i hur man sägs bli
försonad med guden.

 
Enlig Bibeln har Gud redan gjort allt som någonsin behövs. Han tog
straffet och dog för dina synder i ditt ställe. Det finns ingenting du
kan göra, du behöver bara ta emot.

Det är nåd, vilket betyder oförtjänt favör! ”Ty så älskade Gud
världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom
inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Johannes 3:16).

 

Guide_till_helande-slutversion.PMD 2007-08-27, 22:42159



160

Guide till helande

Följande berättelse är en ofta använd illustration om frälsningen:
Två pojkar växte upp tillsammans. De var väldigt olika. Den ene

älskade böcker. Han läste och pluggade jämt. Den andre var mest
ute på gatan.

Åren gick. Den ene blev jurist och domare. Den andre hamnade
i kriminalitet. Den dagen kom, då barndomsvännerna råkade träffas
i en rättssal – den ene i egenskap av domare, den andre som åtalad.
Domaren gav sin vän det högsta straff, som kunde utdömas, en
mycket hög bötessumma, för det brott som begåtts. Sedan gick
domaren ner från domarsätet, tog  fram sin privata checkbok och
skrev ut en check på samma summa till sin vän, så att denne kunde
gå fri. Priset för friheten var betald!

Detsamma gjorde Jesus för dig och mig, när Han tog vårt straff
på korset för 2000 år sedan. Guds Ord säger i Romarbrevet 3:23
”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud ”Ty syndens lön är
döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår
Herre.”(Romarbrevet 6:23)

 
Tänk nu på när brottslingen blev fri. Var det när hans bror skrev ut
checken? Nej. Det var när brottslingen räckte ut sin hand och tog
emot den! Vi behöver personligen ta emot Jesus som vår Frälsare.
Det är Guds gåva till oss! Johannes 1:12 säger: ”Men åt alla dem
som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror
på hans namn.”

 
När man tar emot Jesus, bekänner att man är en syndare och ber
om förlåtelse, så blir man frälst. Den största synden är att man har
gått sina egna vägar i stolthet och inte velat ha med Jesus att göra. I
Jesaja 53:6 står det: ”Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen
väg... Att en människa syndar är bara en konsekvens av att hon är
en syndare. Därför räcker det inte att lägga av med vissa beteenden
som egentligen är symptom. I frälsningen blir du först och främst
förlåten för grundsynden, men också för alla symptom – du blir
rättfärdig.
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Du tar emot Jesus genom bön som betyder samtal med Gud. När
du ber är inte ditt ordval det viktigaste. Gud vet vad du innerst inne
menar. Men här är ett förslag på en bön du kan be:

”Herre Jesus, jag behöver Dig! Jag har gått min egen väg och
syndat emot Dig. Tack för att Du har dött och uppstått för mig.
Förlåt mig mina synder! Nu öppnar jag mitt hjärta för Dig och tar
emot Dig som min Herre. Tag över ledningen i mitt liv och gör mig
sådan Du vill att jag ska vara. Amen.”

 
Bibeln lovar oss: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och
rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet.”(1 Johannes brev 1:9)

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i
ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du
bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen
bekänner man och blir frälst.”( Romarbrevet 10:9-10)

 
Tacka nu Gud för frälsningen, för det som Jesus har gjort för dig
och det nya liv Han gett dig. Som kristen lever man i tro och tillit till
Gud och Hans ord. Det Bibeln säger är viktigare än vad känslorna
säger. I tro på Jesus upplever vi tröst, frid och glädje. Människans
känsloliv går upp och ner, men Guds ord är alltid detsamma. Bygg
därför din gudsrelation på Ordet, inte på dina känslor.

När du tar emot Jesus blir den Helige Ande ”Hjälparen” en del av
dig. ” Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i
mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag
har sagt eder.”( Johannes 14.26)

Så här växer du som kristen: Ta tid att tala med Gud varje dag. Läs
Bibeln regelbundet, det är andlig mat. Börja t.ex. med evangelierna.
Ta kontakt med någon kristen församling för att få råd och hjälp att
gå vidare i tron och för att bli delaktig av en kristen gemenskap.
Ensam är inte stark! Gud har tänkt att vi ska hjälpa varandra. Jag
önskar dig all lycka i ditt nya liv tillsammans med Jesus!
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Far och Son.
 Kyrkans pastor ställde sig långsamt upp och gick fram till
predikstolen. Innan han började predika ville han presentera en
gästande predikant, som besökte mötet den kvällen. I sin presentation
talade pastorn om för sin församling att gästen var en av hans käraste
barndomsvänner och att han ville att han skulle dela några ord med
församlingen.

En äldre man steg upp i predikstolen och började tala: ”En far,
hans son och sonens kompis var ute och seglade vid Stilla havets
kust när en annalkande storm hindrade varje försök att ta sig tillbaka
till land. Vågorna gick så höga att även om fadern var en van seglare,
kunde han inte hålla båten upprätt och de tre sköljdes överbord när
båten kapsejsade.” Den gamle mannen tvekade ett ögonblick, och
fick ögonkontakt med två tonåringar som för första gången sedan
mötet börjat, såg lite intresserade ut.

Den gråhårige predikanten fortsatte sin historia: ”Pappan fick tag
på en livlina och var snabbt tvungen att fatta ett livsavgörande beslut:
till vilken av pojkarna skulle han kasta andra änden av livlinan? Han
hade bara några sekunder på sig. Pappan visste att hans son var
kristen och han visste också att hans sons kompis inte var det.

Vågornas dån kunde inte mäta sig med våndan i hans hjärta.
Samtidigt som han ropade: ”Jag älskar dig, min son” slängde han
livlinan till sonens kompis. När han hade dragit kompisen tillbaka till
den kapsejsade båten var sonen försvunnen under de rasande
vågorna i mörkret. Hans kropp återfanns aldrig.” Nu satt tonåringarna
blickstilla i bänken, ivrigt väntande på nästa ord. ”Fadern”, fortsatte
han, ”visste att sonen skulle gå in i evigheten med Jesus och han stod
inte ut med tanken att sonens kompis skulle gå in i evigheten utan
Jesus. Därför offrade han sin son för att rädda sonens vän. Hur stor
är inte Guds kärlek, att Han gjorde detsamma för oss. Vår himmelske
Fader offrade sin egen ende Son så att vi kunde bli räddade. Jag
uppmanar dig att acceptera Hans erbjudande att rädda dig och ta
tag i den livlina Han kastar ut till dig i det här mötet.” Med dessa ord
återvände mannen till sin plats och tystnaden fyllde salen.
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Pastorn höll en kort predikan och inbjöd till frälsning, men ingen
gensvarade på inbjudan. Strax efter att mötet avslutats stod de två
tonåringarna vid den gamle mannens sida.

”Det var en häftig historia”, sa en av pojkarna artigt, ”men det var
inte särskilt realistiskt att en pappa skulle offra sin sons liv i hopp om
att den andre pojken skulle bli en kristen.”

”Det har du alldeles rätt i”, svarade den gamle mannen och tittade
ner på sin slitna bibel. Ett stort leende lyste upp det smala ansiktet.
Han såg upp och sa: ”Det låter inte realistiskt, eller hur? Men jag
står här idag för att säga er att den berättelsen ger mig en glimt av
hur det måste ha känts för Gud att offra sin Son för mig. Ni förstår
– jag är den fadern och er pastor är min sons kompis.”

Vill du veta mer?
www.jesus.se

www.kristen.nu
www.samtalsjouren.se
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Kap   2. Titti Axén Sonesson, Något för Alla 2007
Kap   3. Jane Josephsson, Junia 2007
Kap   4. Titti Axén Sonesson, Junia och Något för Alla 2007
Kap   6. Fredrik Larsson, Världen Idag 2006

Anita Barker, Junia 2005
Kap   8. Frida Funemyr, Junia 2001 och 2006
Kap   9. Frida Funemyr, Junia 2003
Kap 10. Linda Berg, Junia 2006
Kap 11. Hans Gardelach, Något för Alla 2007
Kap 12. Sofia Gustavsson, Junia 2003
Kap 14. Zandra Hedman och Anita Barker, Junia 2006
Kap 15. Sofia Gustavsson, Junia 2004
Kap 17. Frida Funemyr, Junia 2005
Kap 18. Titti Axén Sonesson, Junia 2007
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