
HVORDAN FØLES DET? 

Det er meget forskelligt, hvordan folk 

oplever det at blive bedt for. Nogle 

bliver fyldt med fred, nogle mærker 

varme eller kulde, nogle begynder at 

græde, fordi de bliver berørt af 

situationen, og andre mister styrken i 

arme og ben, og har brug for at side 

eller ligge ned et øjeblik. 

Og så er der også nogen, der slet ikke 

mærker noget. Det betyder ikke, at 

Gud ikke gør noget, men blot at vi er 

forskellige som mennesker og oplever 

Guds nærvær på forskellige måder. 

 

HVAD SKER DER BAGEFTER? 

Nogle bliver helbredt med det same. 

Nogle bliver helbredt i løbet af nogle 

dage, og nogle bliver tilsyneladende 

ikke helbredt. 

Da vi ikke er Jesus, er det ikke altid vi 

ser helbredelse, når vi beder,  Men vi 

tror, at Gud altid berører os på en 

eller anden måde, når vi kommer til 

ham. 

HVORDAN FOREGÅR DET? 

Når du kommer, bliver du budt 

velkommen, og bliver bedt om at 

udfylde en kort formular, som vi bruger 

undervejs i forløbet. 

Når det bliver din tur, vil du blive 

hentet af en af de to, der skal bede for 

dig. Inden de går igang, kan det være, 

at de spørger mere ind til det, du 

ønsker forbøn for, for at være sikre på 

at de har forstået problemstillingen. 

Så vil forbederne på skift bede for dig, 

og det kan tage op til 30 minutter. 

Alle der er involveret i “Bøn for syge”, 

er omfattet af tavshedspligt. 

HVAD ER BØN FOR SYGE? 

Mennesket består af både ånd, sjæl og 

legeme, og vi kan have ondt alle 3 

steder. I bibelen ser vi, at Jesus 

helbredte mennesker, uanset hvad de 

fejlede, som en forsmag på hvordan 

der er i Guds rige. 

Jesus gav denne mulighed videre til 

dem, der fulgte ham, da han sagde:  

”Og disse tegn skal følge dem, der 

tror… de skal lægge hænderne på 

de syge, så de bliver helbredt.” 

Så det der sker, når vi beder for syge 

er blot, at vi som troende stiller os til 

rådighed, så Gud kan arbejde igennem 

os. Det er altid Gud, der helbreder. 


