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Ser du att du kan bli botad från alla dina sjukdomar
eftersom Jesus bar dem på korset? Du kan bli befriad
från synd, dess konsekvenser och dess makt. Du kan bli
fri från sjukdomar, dess närvaro, dess symtom på
grund av vad Jesus gjort för dig på korset. Både frihet
från synd och sjukdomar kan vara din Nu. Det kan låta
för bra för att vara sant - men det är sant.
BIBELN SÄGER: Välsigna Herre min själ
och glöm inte alla hans förmåner
han som förlåter alla dina överträdelser,
han som läker alla dina sjukdomar,
han som lyfter ditt liv från djupet,
han som kröner dig med ständig kärlek
och barmhärtighet,
han som till fredställer dig med allt
gott så att du kan leva länge
så att din ungdom förnyas så som örnens
(psalm 103:2-5)
Eftersom Jesus älskar dig och dog på korset för dig
erbjuder Gud dig följande fördelar - helt gratis:
1. Total förlåtelse för alla dina synder och misstag
2. Total läkning för alla dina sjukdomar
3. Total befrielse från helvetets portar, en plats
som annars skulle varit ditt hem som syndare.
4. En kärlek och barmhärtighet som du alltid kan
lita på
5. Godhet och perfekt förnyelse i ande, själ och
kropp
under alla dina dagar på jorden.
Du vill säkert ta emot dessa gåvor och erbjudanden nu,
inte sant? Och det kan du. Jesus har inte förändrats, han
är samma idag som han var då. Bibeln säger: Jesus
Kristus är densamma igår och idag och i evighet
(Hebreerbrevet 13:8) Han botade andra och nu vill han
boka och läka dig. Du kan vända dig till honom nu i bön
och tro och få din läkning från sjukdomar och få
förlåtelse för dina synder.

”Herre min Gud, jag har syndat i mina tankar, i mina ord och i mina
handlingar. Jag tror att Jesus älskar mig och att han hängde på korset för
min skull, att han tog på sig alla min synder och sjukdomar. Jag har rätt att
förlåtas och läkas. Jag tror nu på Jesus Kristus som min Herre, frälsare och
läkare. Förlåt alla synder som jag har begått och hela mig från ____
(namnge de åkommor och sjukdomar du har) i denna stund. I ditt namn är
jag fullständigt helad. I ditt namn är jag nu förlåten. I ditt namn är jag
räddad. I ditt namn är jag botad. Tack för att du har förlåtit, räddat
och läkt mig. Amen”

Var nu säker på att vad du bad i ovanstående bön av hela
ditt hjärta hördes av Gud och att han svarade dig på en
gång. Du är förlåten, du är botad. Gå vidare i jubel; för
dina synder och sjukdomar har tagits bort. Även
symtomen för dina sjukdomar och åkommor har
försvunnit. Ära vare Gud!
Vänligen skriv till mig direkt eller ring mig och dela glädjen över
din frälsning och läkning.
Jag är din vän och andlige rådgivare
Professor ZACHARIAS TANEE FOMUM
PRODUSERT AV The Book Ministry
Christian Missionary Fellowship International

Detta fördrag gavs dig av:
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Ser du nu att du kan få total frihet från alla dina synder
och att orsaken till detta är att Jesus själv bar dem för
din skull på korset?

Be och tro av hela ditt hjärta på följande sätt:

✁

➜

inte bara dina åkommor och sjukdomar. Sexuella
överträdelser, äktenskapsbrott, stolthet, ondska, ilska,
lögn, frosseri - du kan göra listan hur lång du vill och
ändå veta: Han tog med sig ALLT på korset. Det finns
ingen synd i ditt liv som han inte har burit själv. Du
lever fortfarande i synd på grund av ett speciellt trick
där Satan håller dig fångad och fängslad, detta trots att
Jesus redan tagit på sig alla synder.

Returnera denna kupong till adressen ovan
Jag vill få utan skyldighet från min sida och kostnadsfritt:

❏ En av dina publikationer ❏ Ett hembesök
❏ Information om den närmaste studiecellen för bibeln
Min kontakt:
Efternamn
Förnamn
Adress
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JESUS ÄLSKAR DIG OCH HAN VILL HELA
Kära vän,
Jag har goda nyheter till dig!

Kanske är du sjuk och behöver ett helande. Kanske
tillhörde en av de många människor som är sjuk världen
över idag. Om du besöker sjukhus kommer du att ställas
ansikte mot ansikte med människor som lider gav olika
sjukdomar och åkommor. Sedan finns det dom människor
som är drabbade och känner sig sjuka
utan att för den skull vara inlagda på
sjukhus. Vissa har hjärtproblem, andra
har problem med levern och somliga lider
av hudproblem av olika slag. Den
bakomliggande orsaken till att en
människa mår dåligt kan vara många. Du
kan enkelt se om någon inte mår bra på
deras hår, hud, ,ögon, öron, mun,
kroppshållning och så vidare. Sedan finns
det sjukdomar som är svårare att se på
en gång, så som blodsjukdomar,
impotens eller oförmågan att få barn. Antalet sjukdomar
är ungefär lika många som orsakerna bakom dem och nya
tillkommer varje år. Vissa lider även av psykiska problem
medan andra har ångest och mentala problem. Kort sagt
kan man säga att vår värld lider och inte mår bra, vår värld
har ont helt enkelt. Och medan vissa diagnostiseras med
en specifik sjukdom lider andra av flera samtidigt.
Medicinsk forskning gör en rad framsteg på flera områden,
och det är något vi tackar Gud för. Trots dessa framsteg
finns det fortfarande flera olika sjukdomar som saknar svar
när det kommer till orsak och behandling. Vissa patienter
möts av svaret och valet att åka hem och invänta slutet
eller att stanna på sjukhuset för att få hjälp att lindra den
fysiska smärtan i väntan på slutet. Det finns även de
människor som inte ens får detta, antingen beroende på
avsaknad av vård där de bor eller för att de själva saknar
de finansiella möjligheterna för att söka och betala för
vården.
Jag har goda nyheter till alla er som fått höra från
läkare och forskare att er sjukdom är obotlig. Jag har goda
nyheter till alla er som går omkring med en djup ångest
och undrar över hur ni ska kunna söka hjälp och vård
när allt är utom räckhåll både geografiskt och
ekonomiskt. Jag har goda nyheter till den lame, den
dumme, den döve, den blinde, den barnlösa och den
impotenta. Jag har goda nyheter till dem som slåss mot

cancer, hjärta och kärlsjukdomar, till dig som har problem
med lungorna, lider av en hudsjukdom eller någon
annan sjukdom. Jag kommer med goda nyheter till dig
som verkligen provat alla de förslag som funnits till
hands men ändå inte blivit frisk från din sjukdom. Jag har
goda nyheter till DIG, ja DU som läser detta just nu.
Du kanske har en, fem eller fler sjukdomar och du känner att nä,
nu orkar jag inte mer, vad ska jag göra? Kanske har
du valt att acceptera och sluta fred med ditt öde
och invänta döden som läkaren berättat om. Men
jag har goda nyheter till dig. Jesus älskar dig och
han vill hela tid. Jag menar det verkligen. Jesus
älskar dig och VILL göra dig helt frisk.
All sjukdom kommer antingen direkt eller indirekt från
Satan. Dom är satans skapelser, han är roten till
problemet och orsaken till att du blev sjuk. Han är den
som fyller dig med smärta, ångest och frustration.
Han är den som vill förstöra ditt liv. Han är din främsta
fiende. Bibeln kallar honom ”tjuven” och det står
skrivet: Tjuven kommer för att slakta och förgöra”
( John10: 10). Satan har stulit din hälsa och har gett dig en
sjukdom, han vill bryta ner dig såväl fysiskt som psykiskt.
Han vill fyra dit sinne med negativa tankar, bitterhet och
hämnd. Han vill förstöra dina förhållandet till alla du håller
kär, familj och vänner. Han tvingar dig att trycka ner gasen
och ser till att du hamnar i en olycka. Han uppmuntrar dig
att dricka, att bli full, att förlora dina pengar och förstör din
hälsa. Han uppmuntrar dig till sexuella aktiviteter utanför
äktenskapet som leder till ångest, könssjukdomar,
sterilitet, impotens, oönskad graviditet, abort, skilsmässa
och flera andra problem. Satan är en fiende. Han är inte ute
efter att förstöra glädjen i det liv du lever nu. Han vill
förstöra din relation med Gud, nu och för all framtid. Han
gör allt han kan för att se till att du inte ska omvända dig,
söka dig till Gud och be om förlåt för dina synder. Hans mål
är att du ska dö i och av de synder du begått så att ditt
hem i evigheten blir att brinna i helvetets eviga hav.
Som jag har sagt, Jesus älskar dig och vill hela dig på
alla områden. Han kom från himlen, ner till jorden för
att göra det motsatta som satan gör - och han vill göra det
än idag, nu och här. I bibeln står det: ”Jag har kommit
för att ge er evigt liv i överflöd” (Johannes 10:10) Så
medan Satan har som mål att stjäla, slakta och förgöra
har Jesus som mål att ge liv och ge det i överflöd. Jesus
helade alla de sjuka som kom till honom medan han

vandrade på jorden. Bibeln säger ”Och han vandrade
igenom hela Galileen, höll lektioner i synagogorna,
predikade evangeliet och helade varje sjukdom och
åkomma som han mötte längs vägen. Ryktet om hans
gärningar spred sig igenom hela Syrien och alla som
hade någon sjuk i sin närhet tog dem med sig för att
han skulle göra dem friska. Oavsett sjukdom, smärta,
åkomma eller besatthet så helade han dem alla.
(Matteus 4:23-24).
Det fanns inte en enda sjuk person som inte blev frisk
när det mötte Jesus. Ingen kom till honom och gick hem
frustrerad. När bibeln säger ”han helade dem alla” så är
det precis vad man menar - han gjorde ALLA friska.
Jesus helade inte bara de sjuka medan han vandrade på
jorden. han gjorde något var för alla sjuka både där
och då och för all evig framtid. När han led och dog på
korset tog han på sig alla de dåvarande sjukdomarna
och alla framtida och kommande sjukdomar. Han bar
dem alla i din kropp, led och dog för mänskligheten. Det
finns ingen sjukdom eller åkomma som han inte redan
burit på själv. Oavsett vad du lider av för åkomma eller
vilken diagnos du fått av din läkare så har han redan
burit dom, Gud fadern la dem på hans axlar och han bar
dem för din skull.
Det finns alltså ingen orsak för dig att bära på en
sjukdom som Jesus redan burit. Den sjukdom du har är
ett trick från Satan för att få dig att bära något du inte
behöver. Det är ungefär som att betal samma räkning 2
gånger. Såhär säger bibeln om Jesus och våra
sjukdomar: ”Han själv bar våra sjukdomar i sin kropp på
korset, detta för att vi skulle kunna dö fria från synden
och leva i rättfärdigheten. Genom hans sår har du blivit
helade” (1 Petrus 2:24) ”Han tog våra ofärdigheter och
bar våra sjukdomar” (Matteus 8:17) Han var sårad på
grund av våra överträdelser, han hade blåmärken på
grund av våra snedsteg, han tog på sig våra straff och
gjorde oss hela och genom hans sår har vi blivit förlåtna.
(Jesaja 53:5)
Jag bryr mig inte om vad det är för sjukdom eller
åkomma det gäller - det kan vara något enkelt eller
något komplicerat. Men en sak vet jag; Jesus bar det på
korset och genom hans sår har du blivit helad. När Jesus
dog på korset tog han även sina synder på sig - alltså

