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ATT FÅ LEVA ETT LÅNGT OCH HÄLSOSAMT LIV  
Hälsa är en fråga som möter varje människa som lever på denna jorden, där  
sjukdomar och kroppsskador är ett ständigt hot. Gud har givit alla människor en 
period på 120 år som vi kan leva – det är få människor som blir så gamla, och de 
som blir det är bräckliga och sjuka. God 1 Mos. 6:3 

 Sara blev 127 år. 1 Mos. 23:1-2 
 Abraham, som kallades Guds vän, blev 175 år. 1 Mos. 25:7-8  
 Moses var 120 år när Gud tog honom till sig. 5 Mos. 34:7 
 Kaleb var en annan trons kämpe som var lika stark vid 85 som han var när 

han var 40. Josua 14:7-12 
 Josua blev 110. Dom. 2:8 
 Att vara vid god hälsa och att leva så länge som möjligt bör inte vara vårt 

enda mål, det är lika viktigt att vandra med Gud, vara lydig, och göra hans 
verk. Matt. 16:24-27 

HÄLSA KAN BARA KOMMA FRÅN GUD! 
 Gud är inte bara Skaparen av alla ting, han är också den som uppehåller hela 

skapelsen. Detta inberäknar änglar, människor, växter, djur, och även 
stjärnor. Man kan summera allt genom att säga att han bär all materia, även 
ner till atomernas nivå. Hebr. 1:1-3; 2 Mos. 15:26; 5 Mos. 7:15 

 Djävulen är en skapad varelse och har inte någon helande kraft. Han och 
hans änglar är som värktabletter, allt de kan göra är att maskera problemet så 
att personen inte känner någon smärta, men problemet kvarstår. Inget ockult 
helande varar. Joh. 8:44, 10:10 

 Träning, hälsokost och örter kan hjälpa en människa att bibehålla sin kropp 
men oförlåten synd ger automatiskt kroppen sjukdom. Gud är läkaren.           
2 Kings 20:1-11 

 Hälsa finns tillgänglig för alla män och kvinnor, men för att erhålla den, måste 
man ha ett gott förhållande till Gud och det förhållandet börjar och slutar med 
Jesus Kristus! Joh. 14:6 

ATT HA RÄTT ATTITYD 
1. Innan kroppen kan läkas helt, måste du bli frälst! Joh. 3:3-7 
2. Du måste vara lydig Gud. Joh. 15:1-14   
3. Tro är en gåva från Gud; vi kan inte skapa den av egen kraft, bara Gud kan 

ge den åt oss. Denna tro är en mäktig kraft och utan den kan inget hända. 



Därför – att tro att Gud älskar dig, bryr sig om dig och bara har ditt bästa för 
ögonen bygger bara på tron på Gud. Har du inte denna attityd kommer inget 
att hända. Hebr. 11:1-6 

Har du ett öra till att höra med? 


