Bøn til helbredelse
1. Interview

• Hvad hedder du?
• Hvad skal vi bede for?
• Hvor lang tid har du været plaget af dette?
• Kender du årsagen?
• Hvorfor tror du, du har dette problem?
Formålet er at finde sygdommens eller problemets rod.
Mulige rødder: en plageånd; sygdom med rod i sjælen
(psykosomatisk) eller naturlige årsager, såsom en
ulykke, skade, eller sygdom.

Stil yderligere spørgsmål:

• Har du en læges diagnose?
• Er der en anden, som har forårsaget dette?
Har du tilgivet personen?
(Utilgivelighed kan være en vigtig forhindring
for helbredelse).
• Skete der noget særligt eller traumatisk samtidigt
med (eller 6 måneder til et år før) det startede? (Inden
du beder for fysisk helbredelse, er det måske nødvendigt at hjælpe personen med utilgivelighed eller
med følelsesmæssige sår, såsom frygt, skam, og
forkastelse).
Samarbejd med Helligånden - spørg ham om han har
noget at vise dig om sygdommen eller dens årsag.
Lyt til Ham!

2. Valg af bøn

BØN: ”Far, i Jesu navn beder jeg dig om at helbrede

betændelsen i Jans knæ og fjerne hævelsen og
smerten.”
BEFALING: ”I Jesu Navn befaler jeg betændelsen i
Jans knæ at blive helbredt, og al hævelse og smerte
at gå.”

Brug befaling når:
• Du bryder en forbandelse eller indvielse.
• Du udfrier fra en sygdomsånd eller anden plageånd.
• Du har brugt almindelig bøn og fremgangen er stoppet.
• Helligånden leder dig.
• Et kundskabsord eller anden omstændighed indikerer
at Gud ønsker at helbrede personen med det samme.

3. Betjeningen

1. Bed hørbart Helligånden om at være tilstede med
hans vejledning og helbredende kraft.
2. Bed personen om ikke at bede, men at lukke øjnene
og fokusere på sin egen krop. Dette er en tid, hvor
personen modtager.
3. Bed personen om at afbryde dig og fortælle hvis han
eller hun mærker noget: varme/strøm/rystelse, osv.
(ca. 50 % som bliver helbredt mærker noget).
4. Hvis det er relevant, led personen til at bekende synd
(utilgivelighed, vrede, osv.) og/eller bede for personens
følelsesmæssige helbredelse inden du beder for den
fysiske helbredelse.

Tips:
• Hold dine øjne åbne, så du kan se Guds berøring.
• Brug korte, specifikke bønner.
• Prøv forskellige slags bøn.
• Vær kærlig, vær udholdende i bøn!
• Følg Helligåndens ledelse.
• Bed altid i Jesu navn.
• Forkynd ikke, rådgiv ikke.
• Hvis en specifik måde at bede giver forbedring, bliv
ved med at bede på den måde.
• Bed i forhold til symptomer og årsagen, hvis årsagen
er kendt.
• Spørg en gang imellem, ”Hvad oplever du?”
• Husk: Stol på Helligånden, ikke metoden.
• Sig tak til Gud for alt, hvad han gør
(Du kan ikke sige for meget tak!).

4. Stop og interview igen

Bliv ved med at lytte til Helligånden, mens du stopper
op for at interviewe igen. Hvis en smerte bevæger sig
rundt eller bliver værre under forbønnen, eller hvis et
problem har eksisteret i lang tid, overvej at udfri
personen fra en sygdomsånd.

Hvis du ikke ser fremgang, overvej at
interviewe personen yderligere:
• Prøv at tænke efter igen, og se om du kan huske
en vigtig begivenhed?
• Er der andre i din familie, som har lidt af det?
• Har du en stærk frygt for noget?
• Er der nogen, som har udtalt en forbandelse over
dig eller din familie?
• Kender du til nogen, som er meget vred på dig?
• Har du nogensinde deltaget i noget okkult
eller satanisk / alternativ spiritualitet?
• Har du eller nogen i din familie været Frimurer?
• Har du haft andre ulykker?

Hold op med at bede når:
• Personen: A) Bliver helbredt eller B) Ønsker at stoppe.
• Helligånden fortæller dig at holde op.
• Du kommer ingen vegne, og modtager ikke nye
måder at bede på.

5. Forslag til efter bønnen

Efter at du har bedt, er det gavnligt at give hjælpsomme
instruktioner.
• Giv en opmuntring ud fra skriften.
• Del relevante ændringer i livstil/levevis, så personen
kan vedligeholde helbredelsen og for at forhindre
problemet i at komme igen.
• Hvis personen ikke bliver helbredt eller kun er delvist
helbredt skal du ikke anklage personen for
manglende tro eller for synd som årsag.
• Forberede personen så de kan stå imod et yderligere
angreb efter helbredelsen.
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Bøn til udfrielse
Målet er at uddrive dæmoner, lukke deres adgangsveje til personen og gøre personen i stand til at holde disse adgangsveje luk-

kede i fremtiden. Det er bedst at arbejde i teams. En person tager styringen og er den eneste, der taler. I trin 2, 6, 7 og 8 er det denne
person, som er den eneste, der berører personen, man beder for. De andre beder stille og taler kun med lederen uden at forstyrre.
Ledelsen kan gå på tur under betjeningen. Trin 6 og 7 kan være meget smertefulde. Vær ikke tilbageholdende med at stoppe op,
yde trøst og bede for helbredelse. Hvis personen ikke kan huske vigtige detaljer eller påpege årsagen til følelser, kan betjeningen
afbrydes, hvorefter man aftaler en ny tid, beder personen om at tage hjem og bede Helligånden om at åbenbare de vigtige minder.

1. Første prioritet er individet.

Hold fast i en kærlig holdning. Opmuntr. Tag personen til side til et stille sted, bort fra andre, hvis det er muligt.
Inviter Helligånden til at være til stede.

2. Hvis en ånd manifesterer sig, få den til at være stille.

Gentag: ”Underordn dig i Jesu navn!” Vær vedholdende, det kan tage nogen tid. Det er kun lederen, der rører ved personen.

3. Etabler og hold fast i kommunikation med personen. *
Det er nødvendigt, at personen samarbejder. ”Jan, kan du høre mig? Se på mig!”

4. Spørg personen, hvad han eller hun ønsker at blive sat fri fra.*
Sikr dig, at han eller hun virkelig ønsker frihed fra bundetheden.

5. Sørg for, at personen har modtaget Jesus som Herre og Frelser.*

Hvis ikke han/hun har det, led dem så i bøn til frelse. Hvis du ikke kan det, velsign da personen, men lad være med at bede til udfrielse.

6. Interview personen med henblik på at opdage begivenheden/ begivenhederne
eller forhold, som har været årsag til bundetheden.

Find ud af, hvor der er brug for tilgivelse, og hvor der er behov for helbredelse, omvendelse og brydning af bånd.
Find alle de åbne døre. Hvis der ikke er et tydeligt sted at begynde med, start da med personens forhold til forældrene for derefter
at bevæge dig hen til andre områder. Vær omhyggelig, hav ikke for travlt. Lad være med at pirre dæmonerne, hold dem i ro.
List de ånder op, man møder, og områder, hvor der er behov for tilgivelse eller omvendelse.
Overvej, om der er tale om en forbandelse, hvis personen oplever vedblivende kamp på et bestemt område i livet.
Frygt er en adgangsvej for forskellige ånder og er et problem i forhold til mange sygdomme.

Krop

Sjæl

Seksuel synd
Uinviteret seksuelt forhold
Langt sygdomsforløb/Svaghed i slægten
Alle former for afhængighed

Vrede
Traume og eftervirkninger
Forkastelse/ Ensomhed
Utilgivelighed

Ånd
Fortvivlelse/ Håbløshed
Stolthed/ Hovmod
Oprør/ Hævn
Alle former for frygt

Had (alle former)
Kritik/ Sladder
Misundelse/ Jalousi
Grådighed

Okkulte oplevelser
Trolddom/ Manipulation
Satanisme/ Frimureri
Forbandelser/ Indre løfter

7. Led personen i at lukke dørene, ånderne kom ind igennem.

(Hvis der ikke er nogen at tilgive, fortsæt til trin B). Han/hun skal:
A. *Tilgive enhver, som har forårsaget smerte eller ledt personen til forkert adfærd. Vær specifik, hændelse efter hændelse. Personen bør
løse den skyldige til Gud og beslutte sig for at give slip – give op i forhold til at forandre den anden og bede Gud om at velsigne den
skyldige på enhver måde. Hvis personen ikke kan tilgive, forklar så, hvad Biblen siger om tilgivelse. Du kan stille binde enhver ånd af
utilgivelighed. Hvis personen stadigvæk ikke kan tilgive, bed så for helbredelse og velsignelse, men ikke udfrielse.
B. Omvende sig fra hans/hendes specifikke syndere, tilknyttet disse situationer. ”Far, tilgiv mig for____ (had, bitterhed, at jeg delte min
krop med______, at læse horoskoper, osv.).
C. Højt og tydeligt frasige sig alle ånder, som var involveret, i Jesu navn. Hvis det drejer sig om sex uden for ægteskab, bør personen
frasige sig ånder fra enhver partner, han/hun kan huske, hver for sig, ved første navns nævnelse. Pagter indgået med Satan samt indre
løfter skal også frasiges, og forbandelser brydes. ”I Jesu Kristi navn frasiger jeg mig enhver ånd af had og enhver ånd af bitterhed.”
”I Jesu Kristi navn frasiger jeg mig den løfte, jeg afgav, at jeg aldrig/altid ville______.”
D. Bryde de bånd, synden (eller attituden, adfærden, løftet, ånden, forbandelser osv.) har forårsaget, i Jesu Kristi navn.
Dette lukker døren. (Det kan være dig eller personen, som gør det). ”I Jesu Kristi navn bryder jeg den magt, en ånd af ___ havde over
(Jan), så de, når de er smidt ud, ikke kan vende tilbage.” ”I Jesu Kristi navn bryder jeg magten af enhver forbandelse over (Jan)
fra ______ (sin mors sårende ord, sin fars deltagelse i frimureri osv.).”

8. Smid de urene ånder ud i Jesu Kristi navn.

Nogle mennesker smider ånder ud en efter en, nogle gør det i grupper. Gør det, som er naturligt for dig. Når alle dørene er
lukkede, vil ånderne forlade personen hurtigt og stille. Hvis de ikke gør det hurtigt, vend da tilbage til trin 6. Sig til personen, at der
kan være flere ånder at tage hånd om. Interview igen. Bed Helligånden om at vise dig, personen eller én fra teamet, hvad Han
ønsker at gøre som det næste. Han er meget villig til at hjælpe!

9. Få personen til at sige tak til Jesus for hans/hendes udfrielse.

Hvis personen ikke kan det, eller hvis ånder begynder at manifestere sig, er der flere døre, som skal lukkes.
(Det samme gælder for trin 10).

10. Få personen til at bede Helligånden om at fylde hende/ham
og alle de steder, hvor ånderne tidligere havde opholdt sig.
*Bed ikke til udfrielse uden disse punkter, da personen højst sandsynligt ikke vil kunne fastholde friheden. Bed kun til helbredelse og velsign.

