
Helande – Evangelium – Matt 
8:1-4 

1När han gick ner från berget följde stora folkskaror med 

honom. 2Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och 

sade: ”Herre, vill du, så kan du göra mig ren.” 3Jesus sträckte 

ut handen, rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast 

blev mannen ren från sin spetälska. 4Men Jesus sade till 

honom: ”Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för 

prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett 

vittnesbörd för dem.” 

Jag lärde mig 5 saker om helande av den spetälske killen! 

1. Våga be! Mannen tänkte länge på om han skulle våga 

eller inte be Jesus att be hel. Tänk om han skulle spotta 

på honom eller bara jaga bort honom som alla andra 

gjort. Eller säga att för just honom var det kört. Men nu 

vet vi genom denna lilla men fantastiska berättelsen att 

alla får komma till Jesus och be att bli hela. 

 

Våga be själv, våga be tillsammans med andra, våga för 

andra. Jag tänker på vad som skulle hända om alla vi 

efterföljare till Jesus skulle våga fråga om vi får lägga 

händerna på och be om helande för vänner och 

bekanta varje gång någon säger att han eller hon är 

sjuk, skadad eller mår dåligt på insidan? Och om vi inte 

ens vågar be för varandra i kyrkan, hur ska vi då våga be 

på jobbet eller i skolan? 

 

2. Jesus rör! Ingen hade rört vid denne killen på många år 

nu, att röra kunde innebära att man själv kunde bli 

smittad tänkte man. Tänk dig själv att ingen, verkligen 

ingen rört vid din hud på flera år. Tänkkänslan att någon 

sträcker ut handen och rör vid dig. 

Det finns inget magiskt i att Jesus rör vid killen, ibland 

när människor blir friska i Jesus närhet tar han i dem 

ibland inte. Men jag tror att Jesus verkligen ville visa 

honom att inte bara ville göra honom frisk utan att han 

såg honom som en älskad, värdefull, likvärdig människa 

även om han var smittad av lepra som sjukdomen kallas 

idag. Jesus vill röra dig, visa dig att du mitt i det som kan 

vara trasigt eller brustet eller sjukt i ditt liv är älskad, 

värdefull och likvärdig människa.  

 

3. Jag vill! Mannen visste att Jesus kunde göra sjuka friska, 

men han tvekade ändå på om Jesus verkligen skulle vilja 

hela honom. Vill du…? Jag vill!Det kan vi vara trygga 



med, Jesus vill. Men sen blir inte alla hela när vi ber, det 

vet nog många av oss. Men en dag ska allt bli helt, när 

Jesus kommer tillbaka och Guds Rike blir totalt. Just nu 

är det som solstrålar av helande från himlen som bryter 

igenom ibland. Vi kan inte kontrollera solstrålarna, bara 

be om dem. 

 

4. Bli ren! Mannens kropp som var så drabbad av 

sjukdomen blir hel. Jesus är specialist på att göra det 

som är trasigt helt. Ibland är det fysiskt, kroppsligt, 

ibland själsligt, känslomässigt, och ibland är det 

relationer som behöver bli hela. Men vi får ta med vår 

trasighet till Jesus ochlita på att Jesus kan ropa in i våra 

liv också, bli ren, bli hel, bli frisk! 

 

5. Gå & visa dig! Jesus inte bara helar mannen fysiskt utan 

också socialt. Han som ingen velat ta i eller så på under 

flera år ska nu gå till prästerna, den sociala eliten. 

Ibland gör vår trasighet att vi inte längre får vara med, 

folk börjar undvika oss, kanske tom se ner på oss. Jesus 

plockar alltid upp, drar alltid upp, ibland drar han också 

ner som Sackaios i trädet, han ställer oss i ögonhöjd och 

tar oss på allvar. Barn, tonåringar, vuxna, gamlingar, 

friska eller sjuka, rika eller fattiga, oavsett nationalitet, 

han tar oss i famnen och ser oss i ögonen, upprättar 

oss, ger oss en mining med livet igen som vi inte kan 

finna hos någon annan.  

Kommer ni ihåg? Våga be, Jesus rör, Jag vill, Bli ren, Gå & visa 

dig. 

 


