SPONTANT FRISK UTEN LEGEHJELP
Av Siri Horn

Skal vi tro på spontane helbredelser? Og
hvis vi ikke tror, er slike uforklarlige
hendelser mulig likevel? Danske TV2,
Åndernes magt, har sett på saken. En
amerikansk helbredelsespredikant Charles
Ndifon, opprinnelig fra Nigeria, har
besøkt Danmark, og bedt for syke – for
fulle hus.
TV2 ville ha med seg Roger Pedersen
på møtet. Pedersen, en rådgiver for
langtids ledige, hadde skadet seg da han
veltet på sykkel. Resultatet var
kraniebrudd og dobbeltsyn. Legene hadde
operert ham og satt sammen kraniet.
Dobbeltsynet ble han ikke kvitt.
Hverdagen var problematisk.
Roger Pedersen hadde ikke tenkt seg
på noe helbredelsesmøte. Han trodde ikke
på slikt. Det var ikke hans greie.
Reporteren i Åndenes makt fikk likevel
overtalt ham til å bli med. Saken ligger
solid dokumentert på YouTube.
Vi møter predikanten når han gjør seg
klar til kveldens vekkelsesmøte. Det
foregår i amerikansk stil med amen og
halleluja. Reporteren forteller at han har
med en ikke-kristen person, og lurer på
hva predikanten tenker om helbredelse av
slike. Det er ikke noe problem, mener
Ndifon.
Mange er kommet til møtet. Hver og
en med sine sykdommer og plager. Alle
håper å forlate møtet i bedre stand enn da
de kom. Det samles inn kollekt. Folk
bestemmer selv hvor mye de vil bidra
med. Det synges. Folk kommer frem for å
bli helbredet. Roger blir sittende. Han
betrakter det hele. Gjesper.
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Noen kommer frem på krykker. Kaster
dem fra seg, og går. Jubel og glede i
salen. Noen av sykdommene mener
predikanten skyldes demoner. De må ut.
Folk klapper. Noen ser ut som om de lurer
på hva dette er. Roger virker skeptisk.
Dette pågår i to timer.
Til slutt skal predikanten ta for seg alle
dem som ikke trodde. Roger også. De
kommer frem for å bekjenne seg til troen.
Så må de sette seg igjen. Det blir bedt en
fellesbønn for dem alle. Roger forsvinner.
Reporteren finner ham igjen i en korridor.
Han ler og gråter. Mest det første, og
forteller at han ser normalt igjen. Han vet
ikke riktig hvordan han skal ta det. Er
glad. Overveldet. Finner frem brillene han
brukte før, og har lagt bort den sorte
lappen. Han innser at det må ha skjedd et
under.
Reporteren tar ham med til en katolsk
prest for å få en kommentar. Presten
hadde liten tro på slike mirakler.
På sykehuset skal Roger gjennom
omfattende undersøkelser med tanke på
ny operasjon. Han har ikke sagt noe om
helbredelse til legen. Prøvene viser at
Roger ser normalt. Øyene jobber sammen
igjen.
I en privat samtale forteller Roger
legen om det som er skjedd. Legen synes
det er flott at Roger ser normalt igjen, og
er ikke fremmed for at slike, positive,
opplevelser kan bidra til helbredelse.
(Dette programmet i Åndernes Magt
ble sendt i år 2000, men er like aktuelt
idag)
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