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Helande och hopp – 

Den Jesus som botar och befriar 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Vi är nu inne i ett nytt tema för förkunnelsen: ”Helande och hopp”. Temat vill lyfta fram den Gud som 
botar och upprättar från sjukdom och olika former av brustenhet, ett tema som är viktigt och centralt – 
men också komplext och svårt. För vem brottas inte med frågorna om sjukdom, svaghet och lidande? 
 
Det går inte en vecka utan att jag eller Ammi ber för någon sjuk. Vi har så många sjuka – inte minst svårt 
cancersjuka – runt omkring oss. Och trots att både Ammi och jag själv är präglade och stukade av sjuk-
dom, så har vi inte gett upp i våra böner utan ber med både frimodighet och uthållighet. 
 
Varför? Vår bön i tro och hopp om helande för den som är sjuk och svag vilar på en enda person: Jesus 
Kristus. Något av det första som sägs om vad Jesus gjorde i Matteusevangeliet är följande program-
matiska sammanfattning: 
”Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet 
om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig 
i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, 
fallandesjuka och förlamade, och han botade dem.” (Matt 4:23–24) 
 
Är det något vi kan veta om Jesus, så är det att Jesus botade de som var sjuka, marginaliserade och 
döende. Det finns anmärkningsvärt många texter – totalt närmare fyrtio olika textavsnitt – som be-
skriver hur Jesus möter och botar sjuka:  
- sjutton berättelser om helande av enskilda personer,  
- sex berättelser där Jesus befriar från demoner,  
- tre berättelser om uppväckande av döda, och  
- tolv olika sammanfattande beskrivningar om hur en större grupp människor blir botade och befriade 

(parallelltexter inte medräknade).  
 
Jesus botar från ett stort antal olika sjukdomar och funktionshinder: till exempel febersjukdom, för-
lamning, spetälska, dövhet, blindhet, stumhet, epilepsi, reumatism, hjärtsjukdom, blödningar och 
mental ohälsa. I Markusevangeliet upptar texter där Jesus botar och befriar en femtedel av evangeliet. 
 
Men det är inte enbart i evangelietexterna som vi läser om detta. Bilden av Jesus som den som botar 
och befriar förstärks av att det inte finns någon aspekt av Jesus verksamhet som är så omvittnad i den 
tidiga kyrkan, inte minst i en mängd fornkyrkliga texter från det andra och tredje århundradet. Det talas 
förvånansvärt sällan om Jesus i rabbinska källor och judiska historieskrivningar, men när det gör det så 
sägs det att Jesu var en som botade och gjorde märkliga under.  
 
Vi kan konstatera att underverk i form av helande och befrielse spelar en central roll i Jesus verksamhet. 
Men vad är innebörden i dessa under? Vad ville Jesus med dem? Vad är budskapet? Helandeundren har 
åtminstone tre grundläggande funktioner i evangeliernas berättelser om Jesus. 
 
1  Helandeundren vittnar om Gudsrikets närvaro 
Markusevangeliet är det kortaste evangeliet, med en rapp och medryckande berättarstil. Efter inled-
ningen med Jesus dop och frestelse i öknen, kastar Markus läsarna in i berättelsen genom att skildra hur 
Jesus förkunnar: “Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet” (1:15). Denna 
summariska och programmatiska inledning ger intrycket av att nu kommer budskapet om riket att för-
kunnas. Det märkliga i Markus skildring är att Jesus inte säger ett ord om detta rike förrän i kapitel 4 och 
då i form av ett antal tvetydiga liknelser om sådd, växt och skörd. I stället berättar Markus om Jesu verk-
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samhet i Galileen och om människors och demoners reaktion på detta (Mark 1−3). Det är demonstra-
tionen – inte proklamationen – av Guds rike som står i centrum. I Markusevangeliets tre första kapitel 
gör Jesus framför allt fyra saker: han kallar lärjungar, (Mark 1:16–20), han driver ut demoner (Mark 
1:21–28, 34, 39), han botar sjuka (Mark 1:29–34, 40–45; 2:1–10; 3:1–6, 7–12), och han förlåter synd 
(Mark 2:1–12). 
 
Vid ett par tillfällen görs en tydlig koppling mellan Jesus egen verksamhet och profeternas löften om ett 
kommande frids- och fredsrike. Det sker inte minst i berättelserna om hur Jesus helar de döva och blinda 
(Mark 7:31–37; 8:22–26). När Johannes Döparen fängslats och hamnar i tvivelsmål om Jesus verkligen är 
den befriare som profeterna utlovat, får Döparens lärjungar följande svar: “Gå och berätta för Johannes 
vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga 
får ett glädjebud” (Matt 11:4–5). Jesus knyter an till profeten Jesajas vision om Guds upprättelse av Israel: 
”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den 
stumme brista ut i jubel” (Jes 35:5–6). Poängen är att det som nu sker genom Jesus botande visar att 
Israels Gud är på väg att upprätta sitt välde av fred och frid.  
 
För Jesus kom det att handla om något mer än det som profeterna såg av upprättelsen av ett specifikt 
folk eller ett visst land. Han spränger de nationalistiska och etniska gränserna. I samband med att Israels 
ledare ifrågasätter Jesu identitet som Messias sker en rörelse utåt, mot icke-judarna vilket blir särskilt 
tydligt i Markusevangeliets ”missionsavsnitt”, kap 5-8. Jesus visar att det rike han förkunnar spränger 
samtidens religiösa och sociala gränslinjer: han rör vid orena människor, han besöker orena platser, han 
driver ut orena andar, han driver orena djur till att slänga sig i vattnet, han helar orena sjukdomar och 
uppväcker orena döda. Riket spränger alltså även etniska gränsmarkörer: orena hedningar välkomnas, 
omfamnas och inkluderas.  
 
Det är mot denna bakgrund som vi bör förstå budskapet om att ”Guds rike är nära”. Jesus kommer för 
att upprätta Guds ursprungliga avsikt med Israel. Men det är inte en upprättelse av Israel som politisk 
stormakt som tycks stå på agendan, utan en upprättelse av människor: de blinda ser, de döva hör, de 
lama går, de spetälska renas, de marginaliserade inkluderas, syndarna får förlåtelse, de skuldtyngda blir 
skuldfria, de förlorade fåren söks upp, de förlorade välkomnas hem, de fattiga bjuds till fest, de hungriga 
mättas, de sörjande tröstas och de döda väcks till liv.  
 
”Guds rike” blir ett uttryck för Guds kraftfulla handlande och frälsande närvaro i historien; det som hän-
der när Gud regerar. Guds rike avser inte en speciell plats eller byggnad, utan har mer med tid att göra: 
när Gud griper in, när Gud regerar och när Guds vilja sker: ”Om jag driver ut demonerna med Belseebul, 
med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med 
Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er” (Matt 12:27–28).  
 
Jesus lärde därför sina lärjungar att be: ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i him-
len.” När Jesus botar och befriar ger det en försmak av den dag när Gud ska upprätta sitt fulla herra-
välde, när Gud ska befria mänskligheten och upprätta hela skapelsen: 
- befrielsen från demoner föregriper förgörelsen av ondskan  
- botandet av sjuka förebådar slutet på allt mänskligt lidande 
- brödundren föregriper mättandet av alla hungriga 
- uppväckandet av döda förkunnar Guds seger över döden. 
 
Helande och befrielse i nuet är ett föregripande, en försmak, av den kommande upprättelsen som 
väntar hela skapelsen. Helandeundren är alltså tecken på rikets närvaro i nuet. Guds rike har redan 
kommit i och med Jesus, men riket väntar (ännu inte) på dess fullkomnande när Gud ska upprätta hela 
skapelsen och mänskligheten vid Jesus återkomst.  
 
Denna förståelse av Guds rike gör att den avgörande frågan för en troende egentligen inte är om Gud vill 
hela utan när detta ska ske: i dag, i morgon eller någon gång i framtiden? En troende kan vila i för-
vissningen om att Guds fullständiga upprättelse är en fråga som handlar mer om tid än om tro; en dag 
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kommer Gud att upprätta och hela allt svagt, brutet och brustet. Jag påminner mig ofta om detta – jag 
som vill ha allt här och nu! 
 
2 Helandeundren vittnar om Guds medkänsla 
Jesus botande av sjuka säger ytterst något om Gud. När Jesus just fått reda på att hans vän Lasaros är 
dödssjuk, konstaterar han: ”Denna sjukdom leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet” (Joh 
11:4). Sjukdom och död har inte sista ordet. Jesus botar för att förhärliga Fadern.  
 
Framför allt vill Jesus visa på Guds omsorg och barmhärtighet. Jesus botande motiveras i flera fall av 
medkänsla:  
- ”När han steg i land, fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och 

botade dem som var sjuka” (Matt 14:14).  
- När Jesus möter två blinda vid vägkanten utanför Jerikos stadsmurar, ”fylldes Jesus av medlidande 

med dem och rörde vid deras ögon” (Matt 20:34).  
- Vid ett annat tillfälle säger Jesus: ”Det gör mig ont om folket” (Matt 15:32). Som en följd tar Jesus två 

fiskar och fem bröd och bjuder in till gästabud i ödemarken. 
 
När Jesus botar en spetälsk i Mark 1:40-45 sägs det enligt de flesta översättningar att Jesus gör detta av 
medlidande (Folkbibeln: ”Jesus förbarmade sig”). Intressant nog har B2000 som enda svenska över-
sättning valt en svårare – och sannolikt mer ursprunglig – läsart: ”Jesus greps av vrede, sträckte ut 
handen och tog på honom [den spetälske]” (Mark 1:41; min kursivering). Om man utgår från att denna 
läsart är den korrekta, hur ska man då förklara att Jesus blir arg? På vem eller på vad blir han arg? På 
mannen? På sjukdomen? Eller på ondskans makter? Det framgår inte av texten, men det rimligaste är 
att Jesus riktar sin vrede mot de ondskans makter som sjukdomen ytterst vittnar om. Jesus berörs av 
mannens situation och reagerar med vrede över det som ondskan makter ställt till i mannens liv. På så 
sätt blir vreden ett uttryck för Jesu förbarmande medkänsla i mötet med den sjuke. 
 
3 Helandeundren vittnar om Jesus 
Evangelierna beskriver Jesus med en alldeles särskild auktoritet. Han befaller sjukdomar, driver ut 
demoner, talar strängt till stormvindarna, väcker döda till liv och förlåter synd. De många undren som 
följer i hans spår väcker ständigt människors häpnad och förundran: ”Vem är han?” Denna fråga och 
frågan om på vems auktoritet Jesus handlar löper som en röd tråd genom evangelierna, speciellt i 
Markusevangeliet, där frågan ständigt återkommer och når sin klimax när Jesus frågar lärjungarna: 
”Vem säger människorna att jag är?” (Mark 8:27). Jesus själv är förtegen och värjer sig mot att tala 
öppet om vem han är; han befaller de botade att hålla tyst och inte röja hans identitet (Mark 1:34, 44; 
3:12; 5:43; 7:36).  
 
Varför är inte Jesus mer tydlig med vem han är? Varför drar han inte nytta av undren som en slags 
reklamkampanj för hans egen person och basunerar ut för alla: ”Kolla på mig – jag är Gud!” 
 
I stället möter vi en märklig paradox i evangelierna: en Jesus som är full av kraft att bota och befria de 
sargade och plågade men som själv dör sargad och plågad; en Jesus som betjänar andra men som inte 
tycks kunna hjälpa sig själv; en befriare som inte tycks göra något åt det politiska förtrycket. Israels 
andliga ledare får helt enkelt inte ihop bilden. Kan Jesus verkligen vara den utlovade kungen och 
prästen? Var är frälsaren som krossar Israels fiender? Inte ens lärjungarna verkar begripa sig på hans ord 
och handlingar. Till slut överger och förnekar de honom.  
 
Vad är syftet med en sådan skildring? Varför berättar evangelisterna inte bara om det positiva, kraftfulla 
och härliga? Varför inte enbart fokusera på Jesus som den självklare helbrägdagöraren som frälser 
folkskarorna med kraftfulla tecken och under? Varför en befriare som lider? 
 
Evangeliernas berättelse om Jesus visar att härlighet och lidande hör samman. Lärjungarnas messiasbild 
tycks uteslutande handla om härlighet och makt. När Jesus börjar tala om sitt lidande och sin död, 
protesterar Petrus med kraft: Messias ska rädda Israel och uppenbara Guds makt, inte lida och dö! Jesus 
börjar då tala om nödvändigheten att ”förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig” (Mark 8:34). I 
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själva verket inbjuder han lärjungarna att följa med på hans egen resa till Jerusalem. Frågan är om de 
vågar följa med?  
 
Det blir en resa från härlighet till lidande och från lidande till härlighet; från död till uppståndelse. Jesu 
död och uppståndelse visar att lidandet är en del av härligheten, att lidandet och härligheten hör 
samman, att lidandet inte behöver vara meningslöst eller hopplöst, att lidandet kan leda till härlighet, 
och att Gud förmår uppenbara sin härlighet i och genom lidandet. 
 
Vilken roll spelar tron? 
I ett flertal texter kommenteras människors tro. Av tjugosex berättelser om botande och befrielse av 
enskilda individer säger Jesus något om tro i tolv fall. I vissa texter får man intrycket av att tron är helt 
avgörande. Till exempel, när Jesus säger till den blinde Bartimaios: ”Gå, din tro har hjälpt dig” (Mark 
10:42). När Jesus besöker sin hemstad sägs det uttryckligen att Jesus ”inte kunde göra några underverk 
där”. Den förklaring som ges är att ”han förvånade sig över att de inte ville tro” (Mark 6:6).  
 
Måste det finnas tro för att Jesus ska kunna hela? Kan inte Gud hela ändå? Och vilken betydelse har just 
den sjukes tro? 
 
Här kan det vara värt att notera att det är tämligen få texter i evangelierna – endast i tre fall – där det 
överhuvudtaget sägs något om den sjukes tro. Utmärkande för den tro som Jesus berömmer i evan-
gelierna är att personer vänder sig till honom med en vädjan om helande. Att det är så få texter som 
säger något om den sjukes tro indikerar samtidigt att vi inte bör lägga för stor betoning på just den 
sjukes tro. Det är tyvärr något som ofta överbetonas och som ofta kan leda till prestationskrav och 
kramp och lägger redan sten på en börda som är tillräckligt tung att bära.  
 
Faktum är att det oftare tycks ha varit omgivningens tro eller brist på tro som hade en större betydelse 
för Jesu vilja eller förmåga att bota än den sjukes tro. Markus berättar om några vänner som bar fram en 
lam man till Jesus: ”Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför 
honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den 
lame: ’Mitt barn, dina synder är förlåtna’” (Mark 2:4–5). Intressant att notera är att det är vännernas – 
inte den sjukes – tro som Jesus uppmärksammar och kommenterar. De visade sin tro genom att de till 
varje pris ville komma fram med den lame mannen till Jesus i folkträngseln. På ett liknande sätt kan 
församlingen och en grupp förebedjare fungera som ett bärarlag för den sjuke i dag. 
 
Det som kanske blir mest tydligt i evangelietexterna är inte bara Jesu förmåga att bota utan även hans 
villighet till detta; i text efter text visar Jesus sin villighet att hela den som ber honom. En spetälsk säger 
till Jesus: ”’Vill du, så kan du göra mig ren.’ Jesus greps av vrede (alt. medkänsla), sträckte ut handen och 
tog på honom och sade: ’Jag vill. Bli ren!’” (Mark 1:40–41). Vid flera tillfällen botar och befriar han även 
om ingen bett honom om det.  
 
Endast vid ett tillfälle möter vi en tvekan hos Jesus att bota. När den syrisk-fenikiska kvinnan – en 
marginaliserad kvinna med icke-judisk bakgrund – ber om ett ingripande å sin dotters vägnar, svarar 
Jesus: “Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt 
hundarna.” Trots detta något motvilliga svar från Jesus, står kvinnan på sig och till slut befaller Jesus 
demonen att ge vika från hennes dotter (Mark 7:24–30). Detta var den enda debatt som Jesus förlorade! 
Vad är budskapet? Jesus hjälper den som ber om hjälp, även om det gäller en människa i marginalen. 
Ingen tycks bli nekad hjälp. Jesus tycks ha botat alla som kom till honom med en längtan att bli hela.  
 
Detta bör därför vara utgångspunkten när vi ber för sjuka i dag: Jesus vill hela. Som förebedjare kan jag 
självklart aldrig garantera någon annans helande, men min utgångspunkt är att det aldrig är fel att be 
om ett helande. Jesus har visat på den Gud som kan och vill upprätta, bota och befria. Visst kan jag som 
förebedjare känna brist på såväl tro som frimodighet, men min bön vilar inte på min förmåga utan på 
den Jesus som kan och vill bota och befria. Därför ber jag och fortsätter att be för sjuka – trots min egen 
svaghet. 


