Dryck
Hur är det med alkohol? Har Bibeln något att säga om huruvida en kristen ska bruka
det? Bibeln har faktiskt mycket att säga om alkohol. Paulus bekräftade att ”inga
drinkare… får ärva Guds rike.” (1 Kor 6:10)
I Ords 23:29-35 uppmanar Salomo oss att inte ens _____ på vinet när det ”lyser så
rött och ger sådan glans”. Till ________ biter det som en orm. I kapitel 20 vers 1
skriver samma författare att om man raglar av vin och starka drycker så är man inte
_____. Jesus sa: ”Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och
_________ och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen.” (Luk 21:34)
Alkohol, tobak, koffein och andra droger fördunklar vårt sinne (Hos 4:11).
Men är det då acceptabelt att dricka med måtta? Måttlighet innebär att helt avstå
från det som är skadligt och att använda det som är bra i lagom dos. Det innebär
inte att vi ska synda lite. Ingen mänsklig beskrivning kan ge en korrekt bild av den
misär som missbrukets offer orsakar. Och var har dessa drinkare utbildat sig? – Jo, i
skolan av ”måttligt drickande”. Ca 40 % av alla som dricker alkohol utvecklar någon
form av allvarliga problem (inkl sociala). 10 % blir alkoholister. Hur många av dem
planerade att utveckla dessa problem? Ingen. Är detta en risk som en kristen, som
ska äta och dricka till Guds ära, frivilligt borde ta? Det enda säkra kursen när det
gäller droger som alkohol, tobak och koffein är att göra lagom dos till 0.
Är det för att Gud hatar oss och vill ta bort all njutning från oss som han ger oss
dessa befallningar? Absolut inte! Han förnekar oss inte något gott (Ps 84:12, Joh
15:11). Han ber oss avstå från något endast för att det inte är bra för oss.
För dem som önskar förbön för sin hälsa måste det göras klart att brott mot Guds
lagar, andliga eller naturliga, är synder som måste bekännas och överges innan
denne kan förvänta Guds välsignelse.
Må din vilja ske
Slutligen, när det gäller bön för de sjuka så gäller att ”vi vet inte vad vi bör be om”
(Rom 8:26). Hiskia bad om hälsa och fick 15 år till att leva (Jes 38:1-5). Men under
dessa år avföll han från Herren. Vi vet inte om den personen som helas kommer att
vara till välsignelse eller förbannelse för världen.
Vi kan inte befalla Herren att hela någon. Vi måste följa Jesus exempel då han sa:
”inte som jag vill utan som ____ vill” (Matt 26:39). Det finns inte en droppe otro i den
bönen. Då kan vi vara säkra på att Herren kommer svara vår bön (1 Joh 5:14-15).
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Guds villkor för fysiskt helande
När Jesus gick på jorden spenderade han mer tid åt att hela människors sjukdomar
än att predika. Varthelst han gick botade han ”alla sjuka” (Matt 8:16).
”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor
och predikade evangeliet om riket och botade ______ slags sjukdomar och
krämpor.” (Matt 9:35)
Innan Jesus undervisade folket om andliga sanningar, så vann han först deras
förtroende genom att visa att han brydde sig om deras fysiska hälsa.
Jesus apostlar följde hans exempel och människor blev helade genom dem (Apg
5:16) Är inte Jesus samma kärleksfulle och medlidande frälsare idag som då?
Gäller Jesus löfte även oss när han säger: ”De skall lägga händerna på sjuka, och
de skall bli ___________” (Mark 16:18)? Finns det villkor för fysiskt helande?
Bryr sig Gud om vår fysiska hälsa?
Låt oss först etablera det faktum att Gud bryr sig om vårt välbefinnande, både
andligt och fysiskt. Johannes skrev till Gajus: ”Älskade broder, jag hoppas att det går
väl för dig i allt, och att du är _______ liksom det står väl till med din själ.” Gud
önskar det samma för oss. Han är inte bara intresserad av hur vår själ mår, utan han
önskar också att vi ska vara friska!
Paulus önskade Thessalonikerna: ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och
må er ande, själ och _________ bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre
Jesu Kristi ankomst.” (1 Thess 5:23)
Detta är inte så konstigt eftersom vår själsliga hälsa på ett sätt är beroende av vår
fysiska hälsa. Hjärnan är sinnets säte. Det är i vår hjärna som vårt intellekt, vår
personlighet och våra känslor sitter, och är därför den enda kanalen som Gud
kommunicerar med oss genom. För att kunna ha en så bra relation med Gud som
möjligt måste en kristen ha sin hjärna så intakt som möjligt.
Bön för de sjuka
Hur ska vi då göra om någon är sjuk? ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på
församlingens äldste, och de skall _____ över honom och i Herrens namn smörja

honom med olja. Trons bön skall _______ den sjuke, och Herren skall resa upp
honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.” (Jak 5:14-15)
Tar vi Gud på hans ord när han säger detta? Löftet gäller oss lika mycket som det
gällde apostlarna. Det är inte smörjelsen som helar utan Jesus som helar när vi ber
honom om det. Vi ska förstås inte behöva kalla på de äldste i församlingen för alla
små krämpor vi har. Då skulle de äldste inte göra annat än besöka sjuka. Jesus
uppmanar oss först att gå direkt till honom (Matt 11:28). I Jesajas underbart vackra
profetia om Messias sägs det om honom: ”Men det var våra ____________ han bar,
våra smärtor tog han på sig…” (Jes 53:4)
Tro eller dumdristighet
”Men” säger någon ”jag har försökt den metoden och det fungerade inte. Vad var
felet?”. Har Guds ord fel? Nej, verkligen inte! Så vad är problemet?
Det är nu kommer vi in på frågan om Guds villkor för fysiskt helande:
Är Guds löften ovillkorliga? Eller finns det en orsak till att Gud inte svarar bön på just
det sätt vi hoppas?
Precis efter beskrivningen i Jak 5:14-15 om bön för den sjuke hittar vi faktiskt ett
villkor: ”Bekänn alltså era ___________ för varandra och be för varandra så att ni
blir botade.” (v.16)
”Om jag burit ont i sinnet skulle Herren inte ha hört mig.” (Ps 66:18)
Om vi bär på medvetna synder kommer Herren inte att höra vår bön om hälsa. Om
de skulle helas skulle de använda Guds livgivande kraft för att utföra Satans verk.
Gud skulle uppmuntra till synd.
”Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans _______ och håller
alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på
egyptierna, ty jag är HERREN, din ___________.” (2 Mos 15:26)
Gud skapade naturlagarna lika mycket som morallagarna. Han har inte gett oss
något löfte om att välsigna vår hälsa trots att vi bryter mot hans naturlagar och
struntar i att ta hand om vår kropp. Gud skulle uppmuntra till synd.
Paulus skriver: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett __________ åt den helige Ande…
och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då
Gud i er ________!” (1 Kor 6:19-20)
Vi lever ibland under illusionen att vi äger vår egen kropp och att vi kan göra vad vi
vill med den. Men det är Gud som skapat och köpt den. Vi är fortfarande förvaltare
av den, men Gud har lånat ut den till oss för att vi med den ska ge ära till Gud.

Om en person medvetet lever i brott mot Guds hälsolagar kan Gud inte hela denne.
Gud säger: ”Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud __________ honom. Ty
Guds tempel är heligt, och det templet är _____.” (1 Kor 3:17)
Bibelns hälsolagar
Har bibeln verkligen något att säga om hälsa?
Bibeln talar mycket om ämnet. Vi kan hitta hälsobringande principer för renlighet (3
Mos 15:1-13), näring (Ef 5:29), motion (1 Tim 4:8), vatten, solsken (Pred 11:7),
måttlighet (Gal 5:23), frisk luft, vila (Joh 11:12) och tro (Ords 3:7-8).
Om människor hade gjort ansträngningar för att skaffa sig en alltigenom hälsosam
livsstil, hur många sjukdomar skulle då inte försvinna från oss? Gud kommer inte
göra för oss, det som han förväntar att vi gör för oss själva.
Mat & droger
Mat har en otrolig inverkan på vår hälsa, också i förebyggande syfte. Det var
omåttlighet i aptiten som gjorde att våra första föräldrar föll. Om vi ska kunna vara
så hälsosamma som möjligt så måste vi äta rätt. Paulus skriver: ”Om ni äter eller
dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” (1 Kor 10:31)
Efter att Gud skapade människan gav han dem ____________ till föda (1 Mos
1:29). Men efter syndafallet gav han dem dessutom ______________ att äta (1 Mos
3:18). När flodens vatten hade förstört allt grönt på jorden tillät Gud människorna att
också äta __________ (1 Mos 9:1-4). Det fanns dock fortfarande restriktioner (1
Mos 7:2, 9:4). Gud förklarar skillnaderna mellan rent och orent kött i 3 Mosebok 11.
Han gav folket enkla tumregler så att det skulle vara lätt att veta om djuret var ätbart.
För de fyrfota djuren krävs två egenskaper: De skall _________________ och ha
_________________ (v.3). För vattenlevande varelser gäller att de har
___________ och ____________ (v.9).
Gud skapade djuren och han visste vilka som gick att äta och vilka som inte var bra
att äta. Även _________ och _________ ska enligt 3 Mos 3:17 undvikas (se också
Apg 15:20, 29).
Kan man sniffa kokain eller injicera heroin till Guds ära? Det är knappast troligt.
Dessa substanser berusar och bryter ned hjärnan varigenom Gud kommunicerar
med oss. De kemiska kusinerna som har liknande effekt på hjärnan slutar ofta på in.
Exempelvis kokain, heroin, morfin, amfetamin, men även nikotin och koffein. Dessa
är droger som en man måste hålla sig undan för att optimera sin relation med Gud.

