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Helande och hopp – 

Den lame vid Sköna porten 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Idag är det sista söndagen i vår bönemånad, liksom för det tema vi haft i januari: Helande och hopp. Vi 
har predikat från Gamla Testamentet om Naaman som blev frisk från sin spetälska. Vi har hört om Jesus 
som den som botar sjuka och befriar och som till stor del ägnar sin tjänst åt just detta. Vi har också kon-
staterat att han inte bara gör folk friska utan också helar, dvs. gör människan hel – upprättar identiteten. 
Idag ska vi möta Jesu lärjungar, som också får vara med och utföra helanden när Jesus lämnat dem och 
farit upp till himlen. 
 
Läs Apostlagärningarna 3:1-16 
 
1 Helande är en del i ett andligt skeende (v.4-7) 
Petrus och Johannes är på väg upp till templet vid bönetimmen kl. 15. Då bar man dit en man som varit 
förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att tigga av 
dem som gick in i templet.  När han nu ser Petrus och Johannes så ber han om en gåva. 
 
Petrus och Johannes är Jesu lärjungar. De utvaldes av honom till att följa honom. De har gjort det i tre 
års tid. De har sett Jesus utföra mängder med under: mirakler och människor som blivit botade. Han har 
också sänt ut dem två och två och gett dem makt att bota sjuka. Det gjorde de och det gick bra, men det 
gick det inte bra när de skulle driva ut en demon. Mot slutet av Jesu liv, i avskedstalet säger Jesus ”Den 
som tror på mig skall utföra gärningar som jag och ännu större.” Det verkar ju helt ofattbart, men om nu 
Jesus säger det, så är det väl så? Men där, just när Jesus sade det, hände det inte. Lärjungarna var 
tvungna att vänta tills tiden var inne. Det är först efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd det sker. 
På pingstdagen. Då kommer Anden. Då kommer kraften.  
 
Den som tror att en kristen kan gå fram till en person som sitter i rullstol och bara rycka upp honom, 
måste besinna sig. Det är uppenbart att lärjungarna vid den här tiden befinner sig i ett andligt skeende. 
De har fått löften av Jesus att göra under. De har fått löften att få kraft i Anden. De höll ihop under stän-
dig bön och väntan på att Gud skulle låta det ske. Då kom ett dån från himlen. De talade andra språk. 
Det blev väckelse, människor kom till tro. De sålde allt och delade ut efter behov. De möttes varje dag i 
templet och i hemmen firade de nattvard. Herren lät var dag människor bli frälsta. Det var ett skeende. 
 
Mannen som är lam har suttit där många gånger. Han blev ditburen varje dag för att tigga. Petrus och 
Johannes, ja alla i staden, kände igen honom. Petrus och Johannes hade säkert gått förbi honom många 
gånger. Men vid detta tillfälle fäster både Petrus och Johannes sin blick på mannen utan att tala med 
varandra. "Se på oss" säger de. De är båda övertygade, de bara vet att nu kan det ske. Det råder inget 
tvivel. Res dig upp. Det är som den mest naturliga sak i världen.  
 
Maria Lindgren är en kvinna som var medlem här i Filadelfiakyrkan och hade helandets nådegåva. Hon 
fick vara med och be för sjuka över hela vårt land, som blev friska i Jesu namn. När Maria för 130 år 
sedan läste i Bibeln att Jesus botade sjuka av alla slag, och ville tro på helande i sin egen tid, fick hon 
höra att det var enfaldigt att tro att något sådan skulle ske. Det var på Jesu och apostlarnas tid som 
under skedde – inte nu. "Nu har vi läkare och lasarett som sköter den saken", sa man. Men hon nöjde sig 
inte med det svaret. Hon blev själv sjuk, svårt sjuk två gånger, men upplevde starkt hur Jesus och ingen 
annan gjorde henne frisk. Men det tog närmare 20 år från hennes första sjukdom tills hon började be för 
sjuka på ett sådant sätt att de blev mirakulöst helade. Och då var det i ett speciellt skeende: 
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I en jubileumsskrift från 1922, "Tjugofem år Filadelfiaförsamlingen Örebro", kan man läsa följande: 

”Bland de gåvor, som under den kraftiga andeutgjutelsen år 1907 kommo till sin rätt, var 
även gåvan att genom trons bön bota sjuka. Hos en och annan blev denna gåva kraftigt 
utvecklad. Så var fallet med en av Filadelfiaförsamlingens medlemmar nämligen syster 
Maria Lindgren. 

 
Det finns inget dokumenterat under från Maria Lindgren före 1907. Jag tror att det var en andeut-
gjutelse som gjorde det möjligt såväl för apostlarna som för Maria att utföra undren. Guds Ande kan 
naturligtvis verka precis som han vill. Inte minst i förföljessituationer kan Guds nedslag ske i en enskild 
kristen. Men generellt tror jag på det gemensamma.  Mikael Tellbe nämnde härom söndagen att av de 
tolv under som nämns i samband med tro, är det bara tre som handlar om den sjukes tro. För övrigt är 
det omgivningens tro. Du som kämpar och undrar varför du inte blir frisk: det hänger inte på dig eller din 
tro. Mannen vi läst om idag trodde att han skulle få pengar. Han hade ingen aning om att han skulle bli 
frisk, men Guds Ande var så utgjuten att det skedde. Är det möjligt idag? Vi har fått ett flertal tilltal om 
att muren ska rämna och vatten flöda fram. Det var fantastiskt att stå här framme i söndags och se för-
samlingen sjunga Helig, Helig, Helig. Gud gör något med oss alla. Det kanske är på något på väg som gör 
att miljön blir läkande och helande för många utav oss. Kanske det till och med är möjligt att vi kan få 
uppleva det som lärjungarna och Maria Lindgren gjorde? Jag vill be om det i alla fall. 
 
2 Helandeunder rubbar våra invanda cirklar (v. 10) 
Det beskrivs att mannen hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå, och följde med dem in i 
templet. Där gick han runt och hoppade och prisade Gud och allt folket såg detta. (Man kan ju undra hur 
det blev med bönen vid detta tillfälle.) 
 
Det är något märkligt med folkets reaktioner. De fylldes av bävan och förundran. Borde det inte ha blivit 
klang och jubel, där alla under bönen fylldes av glädje och tacksamhet liksom mannen? Nej, det blir 
faktiskt inte så. Vet du hur det slutar? Lärjungarna blir gripna och åker in i häktet till nästa dag, och blir 
kallade till förhör för detta ”hemska” som hänt. Det står att prästerna, tempelkommendanterna och 
sadducéerna – alltså de religiösa – inte tålde att Petrus och Johannes undervisade folket om att Jesus 
var uppstånden. För det var deras förklaring till hur undret skett. Maktens män och de religiösa förbjöd 
lärjungarna att fortsätta undervisa, och när de inte lydde, ville man döda dem.  
 
Kan du förstå hur det kan bli så? Har de gjort något ont eller gott? Ja det kan man undra. Är det likadant 
idag? Förra onsdagen kom Open Doors World Watch List, som listar de 50 länder där förföljelsen mot 
kristna är som värst. Det är 11 länder som har extrem förföljelse, 34 länder som har mycket allvarlig för-
följelse och 5 länder som har allvarlig förföljelse. Minst 250 miljoner kristna förföljs. Nu kan man fråga 
sig vad alla dessa kristna har gjort för hemskt. Är de terrorister? Kriminella? Planerar de en statskupp? 
Nej ingenting av det. De är, törs jag säga, helt ofarliga. De är fredliga men utgör ändå uppenbarligen ett 
hot.  
 
Så här skriver Paulus: "Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, 
mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna." 
(Ef 6:11) Vi måste förstå att det pågår en andlig kamp. När något sådant här sker, börjar ju folk undra och 
söka svar på hur detta kunnat ske? Det leder till omvändelser och tro på Jesus. Det gillas inte av djävulen, 
vilket är en förklaring till att så många kristna förföljs. 
 
Men det finns också en mänsklig förklaring. De fylls med bävan. De blir helt enkelt rädda för Gud. Vad 
har vi gjort? De hade dödat Jesus och nu kan lama gå genom hans lärjungar. Det kan visa sig, säger 
Gamaliel senare, att vi strider mot Gud själv. Dessutom blir ledarna rädda om sin egen position. De hade 
ju makten. Nu kan man förlora kontrollen. Nu kan man förlora folket. Egoismen slår till. Man vill skydda 
sig själv och sitt eget. Jag är inte så säker på att alla skulle jubla hos oss heller om vi skulle få vara med 
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och se stora och fantastiska under. De flesta skulle göra det, men det skulle rubba det invanda. Efter det 
skulle inget bli sig likt. Det skulle inte bli som förut. Det skulle bli stora förändringar. 
 
3 Det är i Jesu namn under sker (v. 12, 16) 
Petrus är fullständigt klar över att han själv inte gjort något under, trots att det var han som reste upp 
den lame mannen. Det är i namnet Jesus undret har skett. Det här är viktigt.  Jesus säger själv i under-
visningen om den Helige Ande i Joh 15: ”Utan mig kan ni ingenting göra”. Det är Jesus som gör undret. 
Det är inte lärjungarna.  
 
Maria Lindgrens bok visar också hur klar hon var över vem som gjorde undren, nämligen Jesus. Det 
första undret – som skedde inom henne själv – var när en röst talade inom henne:” Tror du inte att Jesus 
är mäktig att hela dig? Tror du inte att det finns kraft i lammets blod?” Och när hon i sin bok personligt 
vänder sig till läsaren så skriver hon: "Bed för mig och hemmet. Bli en verklig bedjare. Be att tecken och 
under må ske bland de sjuka i Jesu namn."  
 
Jesu namn. Det finn kraft i namnet Jesus. Är det fullständigt klart också för dig? Alla som funnits med i 
någon form av befrielsetjänst från onda andemakter vet att det är namnet Jesus som ska användas. Det 
är det som fungerar. ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” säger Jesus. Då är det så. Tänk 
om Petrus sagt att Gud gett honom kraften att göra detta. Eller att Maria Lindgren skrivit att hon genom 
sitt helgade liv fått kraft från Gud. Ett under, ett helande ska ära och hylla Jesus Kristus. Ingen människa 
får ta hans plats. Det är bara han som ska äras. 
 
Vi inledde hela den här serien med att konstatera att det finns mycket frågor runt detta med helande. 
Det kanske måste vara så, för det är inte någon av oss som styr detta. Vi sträcker oss mot honom som vi 
läser om i Bibeln. Vi tror på honom och vi ropar, vädjar och hoppas att han – Jesus – ska gripa in. Vi ber 
om helande och hopp i vår tid, 2020 i Örebro. 


