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Helande och hopp – 

Naaman 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
 
Under en lång rad av år har januari månad i Filadelfiakyrkan handlat om bön. I år är temat ”Helande och 
hopp”. Det är ett tema som EFK:s missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Fors lanserat och som 
Torpkonferensen haft. Det känns därför helt på sin plats att vi i vår bönemånad fokuserar på det.  
 
Bön om helande är utmanande. Hos flera finns en stor längtan efter att få se mer av Guds under mitt 
ibland oss. Hos andra kan det finnas en reservation där frågor finns och erfarenheter inte alltid varit posi-
tiva. Vi vill inte försöka pressa fram någon stark tro, utan istället är vår bön att vi får en öppen atmosfär 
där vi möts av Guds kärlek och omsorg. Vi kommer att smörja med olja i varje gudstjänst. I Jakobs brev 
kapitel 5 läser vi om att det görs i samband med sjukdom. Olja kan också symbolisera Anden som kommer 
och fyller oss med kraft och liv. 
 
Idag tar vi utgångspunkten i en text i Gamla Testamentet. Det är ganska sällsynt med texter i GT där Gud 
kommer med helande. Det är främst genom Jesu liv som dessa under börjar ske. Men i Andra Kunga-
boken 5:1-19 hittar vi den text som vi idag ska ha i fokus och jag vill göra tre nedslag i den. 
 
1 Vem kan känna Herrens tankar? 
Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i 
tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor: ”Om min husbonde bara 
kunde komma till profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska.” (2 Kung 5:2-3) 
 
Vi befinner oss här ungefär 900 år före Jesu födelse. Israels land är efter kungarna David och Salomo 
delat: Juda rike i söder och Israel i norr. Det här är Samaria, alltså Israel. Den ena kungen efter den andra 
avlöser varandra och de flesta följer inte Guds väg. Det är stort avfall från Gud. Då framträder två pro-
feter. Först Elia och sedan hans efterträdare Elisha. Runt omkring dem sker en lång rad av under och 
mirakler för att få folket att förstå vem som är deras Gud. 
 
Naaman tillhör ett fiendefolk till Israel. Han är den som är överbefälhavare, och det är Herren som gjort 
honom segerrik. Han strider alltså mot Guds eget folk och Gud står på hans sida. Gud har dessutom till-
låtit arameerna att ta en ung flicka från Israel som fånge. Det är hon som tipsar sin matmor om att 
Naaman, som är spetälsk, kan bli frisk om han kommer i kontakt med en profet i Israel. 
 
Helande är ofta förknippat med frågor och funderingar men samtidigt med fascination och förundran 
över Gud och hans vägar. Detta kan skapa en kluvenhet inom oss, som påverkar vår Gudsbild. Vi kan 
undra vad det är för en Gud som ger fienden seger? Som tillåter en ung flicka att bli slav och som just vill 
bota krigsherren Naaman av alla spetälska människor? Vi kan få en undrande, kanske skeptisk, attityd till 
vem Gud är och varför han gör så. Eller också kan vi reagera precis tvärtom och bli förundrade över Guds 
vägar. Han favoriserar ingen. Han bryr sig verkligen om alla människor. Han kan använda onda ting – 
som slaveri – för att genomföra sin vilja.  
 
För två veckor sedan bad vi här i gudstjänsten för Håkan, som sitter i rullstol. Hans dotter Lovisa predi-
kade då om att det kommit till familjen under åren att Håkan ska bli frisk. Men ännu efter snart 20 år har 
det inte blivit så. Däremot, berättade Lovisa, bad man i höstas för hennes ben, som då växte ut på en 
gång. Det är klart att man kan ställa frågan varför det hände? Varför blir vissa friska och inte andra? 
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Skulle inte Lovisa hellre vilja att hennes pappa skulle kunna gå, och hon fortfarande halta lite? Jo för-
modligen. I texten får vi inget svar på varför Naaman blir botad. Vi får bara veta att det hände.   
 
Paulus skriver en intressant sak i Romarbrevet 11: Vem kan känna Herrens tankar och vem kan vara 
hans rådgivare? Vi kan aldrig förstå Guds vägar fullt ut? Vi kan heller aldrig tro att vi vet bättre. Gud är 
Gud och vi är människor. Fastna inte i problemställningar, utan sätt ditt hopp till honom och låt honom 
få verka på det sätt han vill. Därför kommer vi att fortsätta att be om ett under för Håkan. 
 
2 Det är inte sättet vi ska söka 
Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sade: ”Jag hade trott att han skulle komma ut själv 
och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och föra handen fram och tillbaka över det sjuka 
stället och så bota min spetälska. (2 Kung 5:11) 
 
Naaman ger sig iväg till Israel. Från sin kung får han med sig ett brev, som ges till Israels kung, där det 
står att han ska bota honom från hans sjukdom. Israels kung tror att det är ett bakhåll, att han nu ska bli 
anfallen. Han är ju inte Gud som kan bota folks sjukdomar. Men Elisha får vetskap om besöket och ber 
Naaman komma till sig. Naaman har med sig 10 talenter silver och 6 000 siklar guld (ca 300 kg silver och 
60 kg guld) och dessutom 10 högtidsdräkter. En helt enorm förmögenhet! Det är uppenbart att han 
verkligen hoppas att han ska kunna bli frisk. Och om han blir det, kommer han att vara oändligt tacksam. 
När han kommer fram till Elishas hus så kommer det ut en budbärare som säger att han ska bege sig iväg 
till floden jorden och doppa sig sju gånger. Det är nu han drabbas av vredesmod. Han har en klar bild av 
hur hans helande skulle gå till, och det var inte så här han tänkt sig det!  
 
Hur går ett helande till? Det finns inga mallar, regler eller metoder. Gud kan göra precis som han vill. Jag 
minns när en av mina bibelskolelärare, Bengt Freed, berättade om när han var i Jönköping som pastor 
och hade dragits med en plågsam smärta i ryggen (tror jag det var). Till staden skulle det då komma en 
amerikan som var känd för att be för sjuka till helande. Han åkte dit, det var massor med folk, och han 
ville verkligen få förbön. Men efter en lång stund gav han upp och insåg att han inte skulle hinnas med, 
så han åkte hem. Han smög in eftersom hans fru hade lagt sig, men hon var vaken och frågade hur det 
gått. Han berättade, och då säger hon ”Då får väl jag be då.” Hon lägger sin hand på det onda stället, 
och med en gång försvann smärtan. Vilken läxa det där var blev för honom! Jag tror absolut att vissa 
människor har gåvan att be för sjuka, men Gud är Gud och kan göra vad han vill, när han vill och hur han 
vill.  
 
I den här församlingen har vi haft en person med helandets gåva – Maria Lindgren Hon verkade för 100 
år sedan. Mängder med människor från hela vårt land blev friska genom hennes böner. Men det som är 
intressant är att hon själv blev helad på ett ovanligt sätt innan hon började fungera i denna tjänst. Hon 
led av svåra anfall som förlamade henne, och hon blev ordinerad att dricka portvin för att sätta blodet i 
rörelse. Vid ett tillfälle när hon ställde undan buteljen upplevde hon en röst som talade inom henne: 
”Tror du inte att Jesus är mäktig att hela dig? Tror du inte att det finns kraft i lammets blod?” Hon blev 
stående en lång stund innan hon ställde undan buteljen och beslöt sig för att aldrig mer öppna den.  
 
Genom handlingen där och då blev hon frisk, och sjukdomen kom aldrig tillbaka. Tolv år senare drab-
bades hon av cancer. Hon var då änka med fem barn. Hon bestämde sig för att gå på ett möte i Filadelfia 
där en uppbyggelsekonferens hölls. Med stor möda tog hon sig dit, och klarade knappt av att vara kvar 
på mötet. Fötterna domnade av och var som förlamade. Inget helande hände på mötet. Hon började 
svagt och vingligt gå hemåt till Jakobsgatan. När hon passerade Storgatan fick hon plötsligt en underbar 
syn. Det var skaror av människor som kom från alla håll. Främmande folkslag och främmande språk samt 
folk från möten i Filadelfia i en salig blandning, såväl troende som otroende. I den här synen kände hon 
plötsligt en ström av hälsa och kraft från huvudet genom hela kroppen och hon blev fullständigt frisk.  
 
Att doppa sig sju gånger i Jordan är ingen metod som fungerar för att bli frisk idag. Det finns inte något 
mer exempel i Bibeln där det skett. Men där och då fungerade det därför att Gud hade sagt det. Jag har 
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hört vittnesbörd att folk blivit helade under det att man sjungit lovsång. Det är inte sättet vi ska söka, 
det är Gud vi ska söka. 
 
3 Helande leder till hopp 
Då sade Naaman: ”Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fort-
sättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra 
gudar, bara till Herren. Men en sak må Herren förlåta mig. Om jag går vid min herre konungens 
sida när han skall tillbe i Rimmons tempel och jag faller ner och tillber där i Rimmons tempel 
tillsammans med honom, då må Herren förlåta mig detta.” (2 Kung 5:17-18) 
 
Naaman lyssnar på sina följeslagare som menar att han inte ska ge sig hem i vredesmod utan verkligen 
prova att doppa sig sju gånger i floden även om det fanns finare floder i Syrien där han kom ifrån. Han 
gör så och blir frisk. Ett fantastiskt under. Nu vill Naaman ge av sina enorma rikedomar, men Elisha vill 
inget ha. Trots att han är påstridig vägrar Elisha ta emot gåvor. Det är viktigt. För det är Gud som all ära 
ska ha. Jag tror det också det var därför som han aldrig fick träffa Elisha, utan att helandet skedde i 
Jordanfloden. Det var Gud som gjorde det och ingen annan. Precis som för Bengt Freed. Det var ingen 
amerikan som botade honom. Det var Gud. Det var också Gud som grep in i Maria Lindgrens liv för att 
hon sedan skulle vara klar över att det var Gud som skulle ha all ära för alla under hon skulle få vara med 
och utföra i Jesu namn.   
 
Helandet i Jordanfloden ledde till omvändelse i Naamans liv för all framtid. Han ber om att få ta med sig 
jord från Israel till Syrien. Han ska bygga sig ett heligt altare där han bara ska offra till Herren. Han för-
står att han framöver kommer att tvingas att gå in i avgudars tempel tillsammans med kungen och där 
falla ner på knä, men då kommer han i alla fall inte att tillbe deras Gud, för han vet vem som är den ende 
sanne Guden. Han känner att det är fel, och ber redan nu om förlåtelse för om det kommer att ske. 
 
Helandet för Naaman ledde till inte bara till att han blev frisk. Det innebar också en radikal omvändelse 
för honom. Han kommer nu att bara be till Herren, och han kommer att visa det inför andra genom sitt 
nybyggda offeraltare. Guds namn äras och får spridning. Det är uppenbart här, och det är uppenbart när 
man läser om hur alla de under Gud fick göra genom Maria Lindgren, att människor kommer till tro.  
 
Helande leder till hopp. "Gläd er inte över att andarna lyder er" säger Jesus till lärjungarna "utan gläd er 
över att era namn är skrivna i himlen." Frälsningen är det stora. Helanden är stort i sig, men blir ännu 
större och viktigare om det leder till frälsning. Humanisten Christer Sturmark sa i ett Youtubeklipp jag 
såg, att om han får se ett verkligt under kommer han att revidera allt och börja tro. Det vore väl fan-
tastiskt om det skulle hända. Jag undrar om vi inte står på tröskeln till detta i vårt land idag. Vi behöver 
se att Gud är verklig. Att Gud verkligen griper in på ett övernaturligt sätt. Vill du vara med och be om 
det? 


