Bibeln som helar

Påskens budskap är budskapet om Jesu
försoningsgärning – Och vad är Kristi försoning om inte
ett enda stort, genomgripande helande av allting!

Jesu försoningsgärning, hans död och uppståndelse för
vår skull, innebär ett helande för oss och hela Guds
skapelse. Det är Bibelns budskap!

”Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättrar av järn.
De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den
Högstes råd. De var modlösa av vedermödor, de
stapplade utan att få hjälp. Då ropade de till Herren i sin
nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han förde
dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras
bojor. De skall tacka Herren för hans godhet, hans
underbara gärningar mot människor. Han krossar
kopparportarna, järnbommarna slår han sönder.

Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för
sina brott. De ville inte se åt någon föda och närmade
sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och
han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en
befallning och botade dem och räddade dem från
graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans
underbara gärningar mot människor, de skall frambära
tackoffer och berätta om hans verk med jubel” (Ps
107:10-22).

”Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen,
för att vi skulle dö bort från synden och leva för
rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni
var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till
era själars herde och vårdare” (1 Petr 2:24-25).

- Vi har alla drabbats av olika saker.
- Vi har alla sår inom oss.
- Vi har alla behov av helande.

2 Sam 9:1-13
”David frågade: "Finns det ännu någon kvar av Sauls
hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull?"
2 Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba, och
honom hämtade man till David. Kungen frågade honom:
"Är du Siba?" Han svarade: "Jag är din tjänare."
3 Kungen frågade: "Finns det ingen kvar av Sauls hus
mot vilken jag kan visa Guds godhet?" Siba svarade
kungen: "En son till Jonatan finns ännu kvar, en som är
förlamad i fötterna." 4 Kungen frågade: "Var finns han?"
Han svarade: "Han är nu i Ammiels son Makirs hus i LoDebar." 5 Då sände kung David och lät hämta honom
från Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.

6 När

Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom till David,
föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade:
"Mefiboset." Han svarade: "Jag är din tjänare." 7 David
sade till honom: "Var inte rädd, för jag vill visa godhet
mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill ge dig
tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du skall alltid
äta vid mitt bord." 8 Då bugade han sig och sade: "Vad
är din tjänare, att du skulle bry dig om en sådan död
hund som jag?"

9 Därefter

kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och
sade till honom: "Allt vad Saul och hela hans hus ägde
har jag gett åt din herres son. 10 Du med dina söner och
dina tjänare skall bruka jorden åt honom och inbärga
skörden, för att din herres son skall ha bröd att äta. Men
Mefiboset, din herres son, skall alltid äta vid mitt bord."
Siba hade femton söner och tjugo tjänare, 11 och han
sade till kungen: "Din tjänare skall göra allt som min
herre konungen befaller sin tjänare." Och Mefiboset åt
vid Davids bord som en av kungens söner.

12 Mefiboset

hade en liten son som hette Mika. Och alla som
bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. 13 Själv bodde
Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han
var halt på båda fötterna.
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”Du är alltigenom skön min älskade, på dig finns ingen
fläck” (Höga Visan 4:7).

”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min
nåd bli kvar över dig” (Jer 31:3).

