Bibel intro:
- Kära bröder och systrar, idag ska vi tala om syndernas synd och
dess motsats. Denna synd har förstört miljarder människors liv.
Det är inte bara en synd som icke troende begår utan den synd som har
vållat mer skada en någon annan synd i den kristnes liv.
- Den har orsakat nationer och rikens förstörelse och är i särklass
kyrkans största problem.
Det är en synd som vi alla får brottas med.
- Jonathan Edwards har kallat denna synd, den värsta huggormen
som finns i hjärtat och den största orosstiftaren när det gäller
själens frid och gemenskap med Kristus.
Det var denna synd som kom att förstöra Juda rike och som vi kommer
att få beskrivet för oss i dagens text i Jesaja kap 2-4.
- Men mosatsen till denna synd är däremot en av de mest aktade
egenskaper som en människa kan ha.
Vi talar här om ödmjuk förtröstan eller stolt oberoende.
- I princip kan all synd spåras till denna synd av stolt oberoende som
på engelska har kallats ”the degoding of God,” att oguda Gud”
När vi begår denna synd så stjäl vi den ära som bara Gud är värd och i
själva verket försöker ta Guds plats som Gud.
- Ska vi vara ärliga så begår vi alla denna synd mer än vi vill medge.
Hur ofta lever vi inte våra liv oberoende av Gud? Hur ofta har vi inte
både medvetet och omedvetet vår förtröstan på något annat än Jesus?
- Hur många andra saker får inte ta Guds plats i våra liv?

Hur ofta söker vi inte vår egen ära istället för Guds?
- Det var det stolta oberoendet som kom att bli Juda och Jerusalems
fall, men dess motsats den ödmjuka förtröstan kommer att bli dess
upprättelse.
För Juda rike så var det på liv och död: Antingen stolt oberoende som
kom att leda till död eller ödmjuk förtröstan som kom att leda till liv.
- På samma sätt är det för oss människor idag. Det är på liv och död.
Vi riskerar alla att hamna i stolthetens dike och det har potentiallen att
totalt förstöra våra liv samtidigt som den ödmjuka förtröstan inte bara
leder till liv för oss utan även för andra.
- En bibelvers som verkligen sammanfattar vår text för idag är Jak
4:6 Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.
Låt oss gå till Jes kap 2-4 och se vad vi kan lära oss från Judas och
Jerusalems exempel.
[Bibelläsning Jes 2:1-5, 12-18 bön]
1
Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och
Jerusalem:
2
Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är
skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över
höjderna.
Alla hednafolk skall strömma dit.
3
Ja, många folk skall gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till
HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om
sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” Ty undervisning
skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.
4
Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk.
Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till
vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer träna sig för krig.
5
Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus.
12

Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt,

mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat,
mot alla Libanons cedrar, de höga och upphöjda, och mot alla
Basans ekar,
14
mot alla höga berg och alla stolta höjder,
15
mot alla höga torn och alla fasta murar,
16
mot alla Tarsisskepp, ja, mot allt som är vackert att se på.
17
Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod
förödmjukas.
HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen,
18
och avgudarna skall fullständigt försvinna.
13

Introduktion:
- I förra predikan från Jesaja 1 så talade jag under titeln: Hoppet om
frälsning i en tid av avfall.
I denna text så fick vi Israels avfall beskrivet för oss, vad Gud kräver,
samt Guds gensvar till detta avfall med frälsning och dom.
- I dagens text så utvecklas detta tema med frälsning och dom.
Texten börjar med att tala hur Jerusalem en gång ska bli, vad hon nu är
och går sen går Jesaja tillbaks till hur det nya Jerusalem kommer att bli.
- Jag har valt att dela in denna text i 4 delar:
1. 2:1-5 som vi kallar ödmjukhetens frukt del 1
2. 2:6-22 högmodets problem
3. 3:1-4:1 högmodets straff
4. 4:2-6 Ödmjukhetens frukt del 2:
Låt oss börja med att titta på ödmjukhetens frukt del 1 i kap 2:1-5.
- Vad jag menar med ödmjukhetens frukt är det den som ödmjukt
förtröstar på Herren kommer att få skörda.
Här så får vi möta den nya staden Jerusalem som enligt
uppenbarelseboken kommer att komma ner från himlen.
- I v.2 så står det om Herrens hus att det i kommande dagar ska vara
fast grundat och vara högst bland bergen.

Är Jerusalem idag på det högsta berget? Nej, så Jesaja måste tala
symboliskt.
- Det nya Jerusalem kommer att vara den nya jordens medelpunkt.
Genom Jesu fantastiska frälsningsverk så kommer hednafolken att
strömma dit.
- Detta kommer att bli den frukt som de som i ödmjuk förtröstan
kommit till tro kommer att få skörda.
Att få komma inför Gud i den nya staden Jerusalem. Är inte detta
fantastiskt. Bara tanken på att få njuta av och tillbe Gud för alla evighet.
- I samband med att den nya staden Jerusalem uppenbaras i
Uppenbarelseboken så läser vi också om Guds dom.
Här i Jesaja så talas det om hur HERREN kommer att döma mellan
hednafolken och skipa rätt åt många folk.
- I och med detta så kommer Gud att introducera en evig fred.
Då skall de i v.4 smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till
vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte
mer träna sig för krig.
- Detta är verkligen något som känns långt borta idag, när våldet får
florera i vårt samhälle och krig pågår runtomkring i vår värld.
Men det är närmare en vi tror. Vilket härligt hopp vi har om Jesu
tillkommelse då all ondska ska bli dömd och vi får njuta av att leva i fred
och frid i underbar gemenskap med Gud för all evighet.
- Men nu så har vi problemet, vi är ännu inte där. Människorna i
Jerusalem under Jesajas tid liksom vår värld idag karaktäriseras inte
av ödmjuk förtröstan utan snarare ett stolt oberoende från Gud.

Vad är då högmodets problem:
- Gud hade förskjutit folket för det första för att man hade blivit
uppfyllda av annat än Gud.
En vers som kan sammanfatta vad som hade hänt är Jer 2:13 13Ty mitt
folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det
levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.
- I Jes 2:6-8 så nämns 4 saker man blivit uppfyllda med istället för
Gud:
I v.6 Fulla av österlandet vilket Folkbibeln tolkar som fulla med
österlandets tänkande. Man hade blivit spåmän som filisteerna och
ingått förbund med främmande folk.
- För det andra så var man fulla av silver och guld alltså rikedomar
och för det tredje var man fulla med hästar vilket kan symbolisera
rikedomar men framförallt så symboliserar det krigsmakt.
Och för det fjärde så var man fulla med avgudar.
- Låt oss ställa oss frågan hur stolt oberoende manefesterar sig i oss
genom: Vad vi har blivit uppfyllda med istället för Gud?
Precis som Israel var fyllda med österlandet, alltså dess så kallade vishet
och kunskap så har många gånger världslig vishet och kunskap fått ta
Guds plats i våra liv.
- Idéer från new age, buddism och hinduism börjar i förkläd form
smyga sig in i kyrkorna, men inte bara det utan även vanlig kunskap
har fått ersätt vår förtröstan.
Vår stora kunskap sätter oss i en situation där vi gör oss oberoende av
Gud. För några veckor sedan så pratade jag med en ingenjör på en
tågperrong i Tyskland och han sa att han trodde på vetenskap i stället
för på Gud.

- Han var helt enkelt enligt honom själv för smart för att tro på Gud.
Men även vi som kristna agerar på ett sätt som om vi vore för
smarta för att förtrösta på Gud.
Titta på en stor del av kungarna i GT. När dom började bli varma i
kläderna i sin uppgift och såg sig ha tillräckligt med kunskap och
erfarenhet så blev de höga på sin egen kunskap och förmåga vilket kom
att bli deras fall.
- Detta är en varning för oss kristna, förtröstar vi mer på vår
erfarenhet och kunskap än på Gud. Detta är ett tecken på högmod.
Det andra vi ser i vår text är att Juda var full av silver och guld och att
deras skatter var oräkneliga.
- Påminner inte detta oss om vårt välståndssamhälle. I jämförelse
med 80% av världens befolkning som lever på mindre än 70kr om
dagen så lever vi alla i överflöd.
Detta leder lätt till ett stolt oberoende av Gud. Det är inte för inte som vi
ser hur sekulariseringen av västvärlden går hand i hand med
materialismen där människor förtröstar på sina tillgångar och lön istället
för på Herren.
- Det tredje som Juda var fullt av var hästar och vagnar. Att samla
guld, silver och hästar var just två av de tre saker som kungar var
förbjudna att göra enligt 5 Mos 17.
Att ha många hästar och vagnar innebär att man i människors ögon var
en stark krigsmakt men i Guds ögon så var det ett tecken på stolt
oberoende.
- Herren hade befallt folket att inte ha hästar och vagnar för att
istället Gud skulle vara den som skulle strida för sitt folk.
Är det något som likt hästar och vagnar har blivit en falsk säkerhet för
oss? Är det något annat än Gud som vi hämtar vår styrka i?

- Detta kan vara allt från materiella ting till människor som vi
förtröstar på istället för på Gud när det gäller vår säkerhet.
Den fjärde och sista grejen folken hade blivit fulla på var avgudar. Andra
gudar som fick ta Guds plats i deras liv.
- För oss så är en avgud allt som vi sätter före Gud i våra liv. Det kan
vara dina pengar, Tv:n, ett intresse.
Nästan allt kan bli en avgud i våra liv om det får för stora proportioner
även om det i sig själv inte är syndigt.
Om du för ett ögonblick skulle titta på dig själv. Vad är det som präglar
ditt liv? Vad är i centrum av ditt liv? Det är detta som du är full av.
Finns det något som du är fylld av som gör dig oberoende av Gud.
- I så fall så är det ett tecken på stolthet.
En man vars fall blev hans stolta oberoende var Salomo vars liv hade
börjat så bra.
- Han hade insett sin otillräcklighet och bett att Gud skulle fylla
honom med vishet.
Salomo blev den visaste mannen i hela världen, vilket tyvärr kom att bli
hans fall så att han istället blev till en dåre.
- Han bröt mot alla tre påbuden för kungar i 5 Mos 17. Han samlade
på sig silver och guld, hästar och tog till sig många främmande
fruar.
Han blev full av österlandet, full av rikedomar, full av hästar och vagnar
och full av avgudar.
- Låt oss ta denna varning på allvar. Som kristna så började vi alla
som Salomo.

Vi var okunniga och oförmögna att i oss själva leva det kristna livet. Vi
har fått se Guds hand över våra liv och sett hur han har verkat.
- Låt oss inte ta det förgivet och av ren rutin tjänna Gud i vår egen
förmåga. Om vi gör detta så kommer det att bli vårt fall.
Låt oss i ödmjuk förtröstan dagligen komma till Gud och istället be
honom att fylla oss med sin Ande och sitt ord.
- Så att vi kan leva det kristna livet i beroende av honom.
Följden av att Juda och Jerusalem hade blivit fyllda med allt annat än
Gud läser vi i v.9-11:
-
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Därför blir människorna nerböjda och männen förödmjukade. Du
skall inte förlåta dem. 10Fly in i klippan och göm dig i stoftet av
fruktan för HERREN och hans höga majestät. 11Ty människornas
stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt,
och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Gud kom i enlighet med Jak 4:6 att stå emot dem och bli deras fiende
eftersom de i stolt oberoende hade förkastat honom.
- Han kom att böja dom ner och förödmjuka dom. Och sen så står
det du ska inte förlåta dem.
Detta kan också översättas: ”förlåt dem inte,” vadå förlåt inte. Vill inte
Jesaja att Gud ska förlåta dom? Jo, men inte om de förblir i oomvändhet.
- Villkoret för förlåtelse är att de omvänder sig till Gud.
Sen så uppmanas de att fly in eller gå in i klippan och gömma sig i
fruktan för Herren och hans majestät.
- Denna fras repeteras tre gånger i detta kapitel. Gud är vred över
synden och kommer inte låta den gå ostraffad.

All synd kommer att straffas. Dom kommer inte att kunna undgå Guds
vrede. Det finns bara ett sätt i vilket vi kan undgå hans vrede, vilket vi
snart kommer att komma fram till
- Följden av när Gud står emot högmodet här ser vi i v. 11 när han
har förödmjukat människornas stolta ögon och när männens
högmod har blivit nerböjt.
Då ska Herren ensam vara upphöjd på den dagen. Gud är en nitälskande,
svartsjuk Gud som inte vill dela sin ära med någon.
- Han är den ende som är värd alla ära och den ende som kommer
att förbli upphöjd. Alla andra som försöker ta hans ära kommer att
bli förödmjukade.
Detta för oss in på den andra aspekten av högmodets problem som är
självupphöjelse och när vi ser oss själva som förmer än andra.
- Den första aspekten var när vi i stolt oberoende fyller oss med
något annat än Gud.
Problemet med självupphöjelse och att man ser sig själv för mer än
andra var något som hade drabbat Juda och är ett stort problem för oss
kristna idag.
- Jesaja beskriver hur HERREN Sebaot (Alltså härkarornas herre, som
leder sina arméer kommer att komma emot folket).
Han beskriver det så här i v. 12-17:
12
Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt,
mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 13mot alla
Libanons cedrar, de höga och upphöjda, och mot alla Basans ekar,
14
mot alla höga berg och alla stolta höjder, 15mot alla höga torn och
alla fasta murar, 16mot alla Tarsisskepp, ja, mot allt som är vackert
att se på. 17Människornas stolthet skall slås ner och männens
högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den
dagen, 18och avgudarna skall fullständigt försvinna.

- Man upphöjde sig själva och såg sig för mer än andra, man hade sin
stolthet i det man kunde åstadkomma såsom Tasisskepp, dess
handelsflotta.
Detta är ett område på vilket vi som individer och församling löper en
stor risk att drabbas av högmod.
- En del av er kommer från kristna sammanhang som inte har varit
sunda.
Det finns en fara här att börja se sig förmer en andra. Att bli högmodig,
stolt och arrogant för att du vet något som andra inte vet.
- Jag har själv fallit i detta dike så jag vet vad jag talar om.
När Paulus skrev i 1 Kor 8 hur kristna ska förhålla sig till kött från
avgudaoffer så säger han att kunskapen uppblåser men kärleken
uppbygger.
- Om du har fått bättre förståelse på vissa områden än bröder och
systrar som ännu inte har nått denna förståelse så är inte ditt jobb
att slå dem i huvudet med din kunskap utan att i kärlek hjälpa dom.
Jag måste erkänna att när det gäller ”nådens läror” att de mest ödmjuka
människor jag mött är de som har låtit dessa läror få sjunka ned i deras
hjärtan.
- Men samtidigt några av de mest högmodiga och arroganta
människor jag träffat är de hos vilka denna kunskap bara har fått
stanna i deras huvuden.
Som församling så vill vi verkligen vara bibliska och stå upp för Bibelns
sanningar, men låt oss ta varning så att det inte leder till högmod.
- Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men
om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått
det? (1 Kor 4:7)

Jag har själv begått denna högmodets synd, jag har sett ner på och
föraktat andra kristna pga. att de inte har förstått det som jag hade
förstått i Skriften.
- Detta är en styggelse i Guds ögon. Låt oss inte bli som fariséer som
i självrättfärdighet pekar finger på allt och alla när dom i själva
verket var fulla av stolthet.
Om du ser att en broder eller syster inte förstår det du förstår så be för
dom och i ödmjukhet hjälp dem att förstå det du förstår.
- Nu pratar jag inte om de som medvetet har valt att förkasta det
som de ser Bibeln lär och förleder människor.
Sådana personer ska vi varna för och hålla oss borta ifrån. Men en
broder eller en syster som likt ett får har kommit på villovägar ska vi i
ödmjukhet hjälpa.
- Gud kommer aldrig att välsigna oss som individer och församling
om vi är fulla av högmod och stolthet.
Jag lovar er att vi kommer alla att på ett eller annat sätt att synda genom
att vara stolt oberoende av Gud.
- Låt oss ha ett vaket öga och när vi upptäcker detta att bekänna
denna synd inför Gud.
I Jes 2:17 när Herren slår ner människornas stolthet och männens
högmod förödmjukas så ska Herren ensam vara upphöjd på den dagen
och avgudarna fullständigt förvinna.
- Endag så blir det slut på alla avgudar. En dag kommer denna jord
att bli renad från all stolthet.
En dag så kommer vi som Guds folk att få stå inför Gud i härlighet och
kommer inte längre att behöva kämpa emot högmod och stolthet.

- Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, inför hans fot jag
faller ner han som döden för mig led, när han tar mig i sin hand och
leder mig till löftes land, vilken underbar dag det ska bli.
Men vi är ännu inte där. Du kanske känner jag är full av stolt oberoende
och självupphöjelse.
- Jesaja uppmanar folket att fly in i klippor. Men klippor kan inte
skydda en människa från Guds vrede.
Det är bara en plats som vi kan fly från Guds vrede och det är till Jesus.
- Fly till hans kors, det var där Guds vrede blev tillfredställd i hans
folks ställe, det är bara där vi får fölåtelse för vår synd.
Fly bort från din synd till Jesus och i ödmjuk förtröstan tro att han dog
för dig.
- Detta är det enda som kan rädda oss från stolthet och högmod.
I och med Jesu död på korset så räddar han var och än som omvänder
sig och tror från den kommande vredesdomen.
- Nu så förblir inte Guds vrede längre över oss, men när vi som
kristna syndar så får vi också komma till korset och bekänna vår
synd och påminna oss om det pris han betalade för oss.
Detta gör att vi inte vill synda, när vi påminns om hur mycket Jesus led
för oss, för vad vi hade gjort.
- När det gällde Juda så hade de satt sin förtröstan på människor
istället för på Gud.
I Jes 2:22 så står det: 22Förlita er inte på (eller ordagrant på hebreiskan
överge) människor, som bara har en vindpust i sin näsa! Vad är de
att räkna med?

- Vi kan inte förlita oss på människor i stället för Gud utan måste
överge allt hopp som vi har till människor.
Vårt enda hopp måste stå till Gud.
- Vi har nu sett problemet med högmod och till viss del sätt Guds
straff över det.
I nästa kapitel 3 så får vi se hur Guds dom är verksam in i Judas situation
pga. deras högmod.
- Det finns slående paralleller till vårt land och Sveriges kristenhet
idag, hur Guds dom är verksam pga. att vi har levt i stolt oberoende
från Gud.
Det första vi ska se om Guds straff över stolt oberoende får vi möta i v.13 hur allt det den högmodige förtröstar på ska tas ifrån honom.
- Ibland så händer det här i livet men ultimat på domens dag.
Jesaja skriver i 3:1-3:
1
Se, Herren, HERREN Sebaot skall ta bort ifrån Jerusalem och Juda
både stöd och tillgång – all tillgång på bröd, all tillgång på vatten –
2
hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste,
3
underbefäl och högt uppsatta män, rådgivare och hantverkskunnigt
folk och män som är kunniga i besvärjelsekonst.
- Allt det som dom förlitade sig på kom att tas ifrån dem.
I kap 4 i Daniels bok så ser vi hur detta hände med Nebukadnessar, hur
Herren pga. Nebukadnessars stolthet tar ifrån honom allt och det går så
långt så att han likt en oxe börjar beta gräs.
- Men efter det att han omvänt sig och ödmjukat sig inför Herren så
fick han tillbaka sitt rike.
För oss som Guds folk så är det många gånger genom Guds tuktan som
Gud tar bort det som vi förtröstar på för att rena oss från vår stolthet.

- Det kan vara vår hälsa, vårt arbete, eller vad helst det vara må som
gör att vi lever oberoende av honom.
Detta gör inte Gud för att vara elak eller tortera oss, nej syftet är för att
göra oss ödmjuka och för att forma våran karaktär så att vi kan vara
brukbara i Guds hand.
- I Judas fall så var det genom det assyriska riket och så småningom
det babyloniska som Gud kom att ta bort allt det som folket hade
förtröstat på istället för på honom.
Må vi inse detta innan vi kommer dit att ha all vår förtröstan på Herren.
- Nästa straff över folkets stolta oberoende av Gud är i de ledare
som Gud ger folket.
Från Daniel 2:21 så vet vi att Gud avsätter och tillsätter kungar.
- I Judas fall så ser vi att Gud ger dom pojkar till furstar och grymhet
ska råda över dem.
Man förtrycker varandra och barn sätter sig upp mot gamla. Är inte det
vad vi ser i vårt samhälle idag, hur barnen förlorar respekten för äldre.
- Det ska vara en sådan brist på ledare i v.6-7 att:
När någon tar tag i sin bror i sin fars hus och säger: ”Du äger en
mantel, bli du vår ledare. Tag du hand om denna ruinhög!” 7då skall
han ropa: ”Jag kan inte råda bot. I mitt hus finns varken bröd eller
mantel. Sätt inte mig till ledare för folket.”
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- Detta är en Guds dom att det finns en avsaknad på sunt ledarskap.
Vi ser detta både i vårt land och våra församlingar. Vårt land styrs av
människor som inte fruktar Gud och i kristenhet så kommer rapport
efter rapport om hur man saknar ledare.

- Vi befinner oss mitt i Guds dom eftersom vi har levt i stolt
oberoende av Gud.
V.8 8Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och
gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon.
- Beskriver inte detta Sverige i detalj? Vårt land står både med tal
och gärningar emot Herren. Det är därför vi vacklar och faller.
Liksom Sodoms folk i v.9 så bedriver och berättar vi som folk våra synder
öppet. Detta bereder olycka för oss om vi inte omvänder oss.
Vi kommer att få ta konsekvenserna för vad vi gör:
10
Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars
frukt skall de äta. 11Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå
illa, han skall vedergällas efter sina gärningar.
- Våra ledare för oss vilse. V.12 säger:
Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt
folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.
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- Är detta inte vad som har hänt i våra kyrkor. Vid ett tillfälle så
skickade en vän till mig en manual för ledarskap från det samfund
som han är med i.
Han undrade vad jag tyckte om den. Man citerade många bibelord men
när det gällde kvalifikationerna på en äldste så hade man utlämnat alla
de kvalifikationer som Bibeln tar upp eftersom det inte passade in på
samfundet bild av hur en ledare ska vara.
- Precis som Jesaja här säger så leds i dag många av våra
församlingar av barn och kvinnor som enligt Bibeln inte kan vara
äldste.
Vi är för snabba med att tillsätta ledare som ännu bara är barn i deras
förståelse av Skriften.

- Och i motsats till Bibelns tydliga undervisning om att män ska leda
församlingen och predika så går vi emot vad Bibeln befaller och har
kvinnliga äldste och predikanter.
Missförstå mig inte. Både män och kvinnor har samma värde och
kvinnor kan fungera i olika ledarskaps funktioner.
- Men när det gäller att leda församlingen och att predika så är detta
något som Bibeln bara tillåter män att göra.
Att inte följa Bibelns tydliga undervisning på det här området är uppror
mot Gud och enligt Jesaja så är det ett utryck för Guds dom.
- Må vi som Guds folk ödmjuka oss inför Gud och bekänna vår synd
och be att Gud reser upp ledare som i kontrast till vers 12 inte för
oss vilse och fördärvar den väg vi ska gå.
Må dom av oss som är ledare ständigt ödmjuka oss inför Gud och be
honom om vishet leda hans församling i detta land.
- Nästa manifestering av Guds dom ser vi i v.13-15 där Gud håller
rättegång mot folken.
Här så är det speciellt ledarna som Gud kommer att döma. Dom hade
tjuvat från och förtryckt de fattiga.
- Det är allt för många så kallade kristna ledare som stjäl pengar från
vanliga kristna.
I detta land så finns det pastorer och evangelister som lurar människor
på pengar. Av trädet känner man frukten.
- Ni kommer känna dom på hur de lever. Åker man runt i privat jet,
bor på lyxhotell och bor i lyxvillor eller lever man i enkelhet.
Den sista delen av uttrycket för Guds dom i vår text är just hur Gud
kommer att ta ifrån folket dess rikedom.

- Här i texten så tilltalas Sions döttrar som i sin högmod har levt i lyx.
Med de dyraste kläder och smycken.
Allt detta skulle komma att tas ifrån dem när assyrierna och
babylonierna kom att invadera landet.
- Idag så ser vi inte detta manifesterat i vårt land. Men en dag så kan
Guds dom drabba vår ekonomi i detta land så att allt kan komma
att krascha.
Den viktiga frågan som vi bör ställa oss är om vi lever i lyx och överflöd
medans andra svälter och har det svårt.
- Jag menar inte att vi inte kan ha hus och bil men frågan är lever vi
våra liv i lyx och slöseri eller använder vi våra pengar och tillgångar
för Guds ära.
I v.25 så står det att dina män ska falla för svär och dina hjältar i strid.
- Detta ska leda till sorg och klagan och följden i kap 4:1 var att:
1
På den dagen skall sju kvinnor ta tag i samma man och säga: ”Vi vill
själva föda och klä oss. Låt oss bara få bära ditt namn! Ta bort vår
vanära!”
- Det kom att bli en sådan brist på män att sju kvinnor kom att fria
till en man och erbjuda att de själva skulle försörja sig om de bara
kunde få avkomma från honom.
Det var en sådan brist på män att de gick emot de kulturella reglerna om
att en man skulle fria och för att bli av med den skam som de var på den
tiden att inte få barn.
- Är det inte på det sättet i vårt land idag. Vad menar du? Vi har ju
mängder av män.
Jag menar att det är en bristvara på gudfruktiga män som vill leva 100%
för Herren.

- Det samma gäller för män att hitta en gudfruktig kvinna.
Det finns verkligen män och kvinnor idag som vill leva av hela sina
hjärtan för Herren men dom växer inte på träd.
- Är då inte allt detta en allt för dyster och mörk bild som vi här
målar upp.
Jesajas läsare skulle nog hålla med om det. Men det är inte bara
högmodets problem och dom som Jesaja målar upp.
- Han lämnar oss inte där utan ger oss hopp.
Men för att likt en sjuk person ska kunna bli frisk så måste vi först få
diagnosen om att vi är sjuka innan vi kan få ta emot botemedlet.
- Vad är då botemedlet och hoppet för Juda liksom Sverige idag?
I kap 4:2-6 så uppenbaras på nytt vad jag har valt att kalla ödmjukhetens
frukt alltså det som de som ödmjukt förtröstar på Herren kommer att
skörda.
- Hoppet får vi i v.2 På den dagen skall HERRENS telning bli till
härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för
den räddade skaran av Israel.
”Herrens telning”: Alla andra gånger när denna fras används så syftar
det på Messias i hans konungsliga och prästerliga tjänster.
T.ex. i Jer 23:5 står det: 5Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag
skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som
kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i
landet.
- I Jes 3 så var ledarna inte kompetenta att rädda folket från fienden,
men Jesus har enligt Kol 2:15: klätt av väldena och makterna och
förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

I Jes 3:7 så kunde inte den tilltänkta ledaren råda bot. Eller förbinda som
det står på hebreiska. Han kunde inte förbinda landets sår, men Jesus
däremot i Jesaja 61:1 blev sänd för att förbinda de som har ett
förkrossat hjärta.
- I Jes 2:22 så blev ordagrant folket uppmannade att förkasta eller
överge människor alltså att inte förtrösta på människor.
Jesus å andra sidan blev i Jes 53:3 förkastad och övergiven av människor
för att rädda oss från vår synd.
- Folket var rika och stolta, men Jesus blev i Fil 2 förödmjukad och i 2
Kor 8:9 fattig för att vi skulle bli rika i honom.
Det är Herrens telning, Messias, Jesus Kristus som är vårt hopp. Han ska
rädda och rena kvarlevan av sitt folk.
- I Jes 4:3 så lovas att Sions kvarleva ska kallas helig och i v.4 att
Herren ska tvätta bort hennes orenhet och blodskulder genom
domens och reningens ande.
Eller som det står på hebreiska domens och brinnandets ande.
- Gud kommer att rena sitt folk som genom eld.
När Jesus dog så renade han enligt Titus 2:14 åt sig ett egendomsfolk,
som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
- Och i versen innan i Tit 2:13 så står det: medan vi väntar på det
saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall
träda fram i härlighet.
Vid Jesu andra tillkommelse så kommer vi fullt ut att bli renade. Jesu
död betalade priset för vår synd.
- Men vid hans andra tillkommelse då kommer vi som kristna att få
ikläda oss uppståndelsekroppar och vara helt rena inför Gud i vår
erfarenhet.

När den nya staden Jerusalem kommer ner från himlen så ska Herrens
härlighet uppfylla hela Sions berg precis som hans härlighet hade varit
med folket vid ökenvandringen.
- Jesaja skriver i v.5 5Och HERREN skall över hela Sions bergs område
och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om
dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt
det härliga skall det finnas ett skyddande tak.
Till skillnad från folket som förkastade Gud och blev uppmanade att fly
in i klippan så har Gud här blivit vår tillflykt.
- När den nya staden Jerusalem kommer ner från himlen då ska Gud
för alltid bo hos oss och vi ska vara hans folk.
Då ska alla tårar torkas, döden ska inte mer finnas, ingen sorg, gråt och
plåga.
- Är inte detta något att blicka fram emot och längta efter.
Den stora frågan är: Är vi stolt oberoende av Gud eller ödmjukt
förtröstande på honom.
- Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd.
Låt oss i ödmjuk förtröstan närma oss Gud.
Matt 5:3-12 3”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket.
4
Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
5
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
6
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli
mättade.
7
Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
8
Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
9
Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
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Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör
himmelriket.
11
Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt
ont om er för min skull. 12Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På
samma sätt förföljde man profeterna före er.

