Bibel intro:
- Kära vänner, idag så har vi kommit fram till Jes kap 9-12 i vår studie
över Jesaja bok som verkligen påminner om Sverige idag.
Tidigare i boken så har vi fått uppenbarat för oss folkets avfall som bl.a.
bestod av stolt oberoende.
- I kap 6 så fick vi se hur Jesaja fick möta Guds helighet och hur han
blev frälst, kallad och utsänd med ett budskap till ett folk där
majoriteten skulle förhärda sina hjärtan.
I textavsnittet som vi hade förra gången jag predikade från Jes 7-9 så fick
vi se hur Jesaja tog sin kallelse på allvar genom att gå och varna Juda och
kung Ahas i söderriket att inte förtrösta på människor utan att förtrösta
på Gud.
- Tyvärr, förkastade folket Jesajas budskap och fick möta domen.
Men i allt detta så lämnar inte Jesaja dem och oss utan hopp, utan
förkunnade några av de mest välkända profetiorna om Jesus.
- I dagens text så vänder sig Jesaja istället till Nordriket som på den
tiden kallades Israel och talar till dem om hur Gud kommer att
döma dem pga. deras stolthet.
Men även denna gång så ger Jesaja oss hoppet om Messias och att det
finns räddning för alla som omvänder sig.
- Texten för idag belyser hur Guds dom och frälsning relaterar till
Guds suveränitet och människans ansvar.
Här så väcks många frågor? Om Gud är suverän, alltså att han är
allsmäktig och i sin allmakt styr över sin skapelse och att inget sker utan
hans tillåtelse.
- Är vi då som robotar eller maskiner som inte kan fatta några egna
val såsom vissa som förnekar Guds suveränitet påstår?

Och om Gud är suverän och styr allt hur kan han då hålla oss ansvariga
för våra handlingar?
- Texten för idag kommer att beröra frågor som dessa.
Låt oss nu gå till vår Bibeltext och läsa första delen:
[Bibelläsning Jes 9:8-10:4, bön]
8

Herren sänder ett ord mot Jakob,
och det slår ner i Israel.
9
Allt folket får erfara det,
Efraim och Samarias invånare,
de som säger i stolthet och i hjärtats högmod:
10
”Tegelstenar har fallit,
men vi skall bygga med huggen sten.
Mullbärsfikonträd har man huggit ner,
men vi sätter cedrar i deras ställe.”
11
HERREN reser upp Resins ovänner mot dem
och uppeggar deras fiender,
12
arameerna från den ena sidan,
filisteerna från den andra,
och de skall sluka Israel med glupska gap.
Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.
13

Ty folket vänder inte om
till honom som slår dem.
HERREN Sebaot söker de inte.
14
Därför skall HERREN hugga av från Israel
både huvud och svans,
både palmtopp och sävstrå,
allt på en dag.
15
De äldsta och högst uppsatta är huvudet,
profeten som talar lögn är svansen.
16
Ty detta folks ledare för det vilse,
och de som låter sig ledas går i fördärvet.
17
Därför kan Herren inte glädja sig
över deras unga män,
eller förbarma sig

över deras faderlösa och änkor.
Ty alla är de skenheliga och gör det som är ont,
varje mun talar dårskap.
Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.
18

Ja, ogudaktigheten brinner som en eld,
den förtär tistel och törne.
Den antänder snårskogen
så att den går upp i höga virvlar av rök.
19
Genom HERREN Sebaots vrede
står landet i brand,
och folket är som ved för elden.
Ingen skonar sin broder.
20
Man river åt sig till höger
men förblir hungrig,
man tar för sig till vänster
men blir inte mätt.
Var och en äter köttet på sin egen arm:
21
Manasse äter Efraim och Efraim Manasse.
Tillsammans angriper de Juda.
Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.
101Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar
och skriver orätta lagar
2
för att förvrida rättvisan för de nödställda
och beröva de nertryckta i mitt folk deras rätt,
för att göra änkor till sitt byte
och plundra de faderlösa.
3
Vad skall ni göra på räkenskapsdagen,
när förödelsen kommer fjärran ifrån?
Till vem skall ni fly för att få hjälp,
och var skall ni göra av era rikedomar?
4
Den som inte faller på knä bland fångar
måste falla bland de dräpta.
Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

Intro:
- När vi kommer in i händelsernas centrum så har Israel blivit
invaderat och förstörts, förmodligen av Assyrien.
Många Bibelforskare menar att vi befinner oss någonstans mellan år 732
och 722 f.Kr. det år då Nordriket, Israel fördes bort i fångenskap.
- Det är i denna situation Jesaja kommer och talar om den dom som
väntar.
Jag har valt att dela in dagens text i 4 delar. Först så får vi möta Guds
dom över Israel i kap 9:8-10:4, för det andra den assyriska invasionen
och Guds dom över Assyrien (10:5-19).
- Och så för det tredje får vi löftet om en kvarleva (10:20-34) och för
det fjärde hoppet om räddningen i Messias.
Situationen i Nordriket är skrämmande lik Sverige idag där vi finner
många likheter med vårt land.
- Den första delen av vår text består av fyra delar som alla avslutas
med frasen: Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.
Vi får i dessa fyra delar se utryck av Guds dom.
- För det första så sker en nationell katastrof där fienden kommer att
invadera landet.
I själva verket har detta redan hänt. Efter att landet har invaderats så
säger folket i slutet på v.9-10 de som säger i stolthet och i hjärtats
högmod: 10”Tegelstenar har fallit, men vi skall bygga med huggen sten.
Mullbärsfikonträd har man huggit ner, men vi sätter cedrar i deras
ställe.”
- Deras land hade blivit förstört som ett Guds straff. Precis som Gud
hade sagt i 3 och 5 Moseboken att om de skulle vända sig bort från
Gud så skulle fienden invadera och förstöra landet.

Men istället för att lyssna till Gud och omvända sig, så säger de i deras
stolthet att de ska bygga upp landet så att de blir ännu mäktigare.
- Här så ser vi verkligen hur Gud håller människan ansvarig. Han
kommer inte låta oss agera hur som helst.
Det vi sår får vi också skörda. Om vi förkastar och gör uppror mot Gud så
får vi ta konsekvenserna av detta, både i detta liv och i evigheten.
- Här så uppenbaras också syndernas synd, stoltheten som på
engelska har kallats ”the degoding of God,” att oguda Gud”
Den synd från vilken alla andra synder härstammar ifrån.
- 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.
Det var detta folket hade gjort i sitt uppror och oberoende av Gud.
- I vårt land så har det till och med gott ännu längre där folk till och
med erkänner sin stolthet och har öppet: ”stolthets veckor” då
man utan att frukta hånar Gud.
Men stolthet är inte bara någonting som icke-kristna gör, det är även
den största synd som vi som kristna får kämpa emot.
- Jonathan Edwards säger att den är den största orosstiftaren när det
gäller själens frid och gemenskap med Gud.
Israel lyssnade inte till Guds varningssignaler. Gör vi det? Spinner vi på i
våra vagnsspår år in och år ut utan att se att faktiskt Guds dom
manifesteras i vårt land just nu.
- Befinner vi oss i stolthet där vi vägrar att lyssna på Guds
varningssignaler genom hans dom som är verksam just nu?

Vi som kristna har inte tagit vår plats. Vi är många gånger precis som
Israel upptagna med att bygga våra egna riken istället för Guds rike.
- Vad blev då konsekvensen av Israels avfall? Jo, att Herren reste upp
Resins ovänner som var bland annat Assyrien.
Och både från öster och från väster kom Araméerna och filisteerna och
slukade Israel.
- De blev invaderade av främmande nationer. Detta skulle även
kunna hända här i Sverige.
Men det vi framför allt ser här och nu är hur vi blir invaderade av olika
ideologier som förstör vårt land.
- New age, ateism, pride rörelsen, Islam och alla tänkbara ism:er som
t.ex. buddism, hinduism osv.
Efter att denna Guds dom hade kommit så står det i v.12 ”Med allt detta
upphör inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt.”
- Varför upphör inte hans vrede och varför är hans hand ännu
uträckt?
Vi ser svaret i v.13 13Ty folket vänder inte om till honom som slår dem.
HERREN Sebaot söker de inte.
- Här så uppenbaras tydligt människans ansvar. Gud låter domen
fortgå eftersom människorna inte omvänder sig.
I den andra delen av Guds dom över i Israel i v.13-17 så ser vi en politisk
kollaps där Gud tar bort dess ledare på en enda dag. Både huvudet och
svansen.
- Detta kom förmodligen att ske när fienden invaderade landet.
I v.15 så beskrivs de äldste som huvudet och profeten som talar lögn
som svansen. Alla dessa ledare försvinner på en dag.

- Problemet var att detta folks ledare i v.16 förde folket vilse och
ledde dem i fördärvet eller förvirrelse som det också kan betyda.
Ser vi inte detta i Sverige idag?
Både där politiska och kyrkliga ledare leder vårt land fel.
- Saker som idag är helt accepterade som abort, samkönade
äktenskap och adoptioner för samkönade var något som var helt
otänkbart bland icke kristna för bara några årtionden sedan.
Och idag så accepterar till och med många som kallar sig kristna detta.
- Nu så finns det krafter som aktivt verkar för pedofili och för några
år sedan så lass det fram ett förslag från vänsterkrafter att förbjuda
barn att vara delaktiga i någon form av religiös aktivitet.
Precis som i texten så leder även andliga ledare folket i fördärvet genom
att inte predika evangelium och säga att synder som Bibeln fördömer
inte är synd.
- I v.17 så hade det till och med gått så långt att de grupper som Gud
annars hade ett speciellt beskydd och omsorg för kom under
samma dom. Eftersom de var gudlösa och onda.
17

Därför kan Herren inte glädja sig över deras unga män, eller förbarma
sig över deras faderlösa och änkor. Ty alla är de skenheliga (eller
gudlösa) och gör det som är ont, varje mun talar dårskap.
- Må Gud ha barmhärtighet med oss. Ledarskapet i vårt land ser i
mångt och mycket ut som det gjorde i Israel vilket i sig är ett utryck
för Guds dom.
V.17 avslutas med att säga, Med allt detta upphör inte hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

- I den tredje delen av Guds dom över Israel i v.18-21 så ser vi i hur
det leder till anarki, kaos och oreda pga. avsaknad av ledarskap.
Där ogudaktigheten i v.18 brinner och sprider sig som en eld.
- Och i v.19 så beskrivs det som ett utryck av Guds dom:
19

Genom HERREN Sebaots vrede står landet i brand, och folket är som
ved för elden. Ingen skonar sin broder.
- När vi ser på Sverige idag så verkar det inte ha gått så långt som i
denna beskrivning med anarki där människor plundrar från
varandra.
Men sakta så börjar det även i vårt land blir upplopp i vissa förorter som
t.ex. i Rosengård i Malmö och på andra platser där man till och med har
attackerat polis och brandkår med brandbomber.
- När det gällde Israel så var man splittrad där i v.21 Mannasse äter
Efraim och Efraim Mannasse.
Det enda dom var enade i var i att angripa Juda rike i söder.
- Här så får vi ta till oss ett varningens ord.
De som var uppkallade efter Guds namn och kallades hans folk var
samtidigt som fienden attackerade upptagna med att bråka med
varandra.
- Det är fiendens och djävulens strategi att skapa osämja bland
sanna kristna över sekundära frågor.
Med detta menar jag inte att vi ska stå förenade med de som förnekar
Bibeln och evangelium.
- Men vi måste kämpa för att stå enade med dom som håller fast vid
Guds ord och evangelium även om vi har olika tolkningar i
sekundärfrågor som t.ex. hur Jesu återkomst kommer att gå till.

Vi måste verka för vad Paulus säger i Ef 4:3 att bevara andens enhet
genom fridens band.
- Att Gud sände anarki var inte tillräckligt: Med allt detta upphör
inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt.
Den fjärde delen av Guds dom över Israel i kap 10:1-4 bestod i moralisk
förfall och fångenskap.
- Ledarna hade fattat orättfärdiga lagar som berövade människor
deras rätt.
Till exempel så har detta fått ske när våra politiker har stiftat lagar som
tar bort de oföddas rätt att leva.
Följden blev i v.4: 4Den som inte faller på knä bland fångar måste falla
bland de dräpta.
- Gud sände Assyrien för att straffa folket, i vilket många blev dräpta
och resten kom att föras bort som fångar.
Även om det skulle kunna ske att en främmande nation intar Sverige och
för bort folket i fångenskap så ser vi hur ett annat fångenskap äger rum.
- Hur de mänskliga filosofier och ideologier som kommer in i vårt
land leder bort människor i fångenskap.
De blir fångar under system av lögner som sätter sig emot kunskapen
om vem Gud är.
- Situationen i Sverige är skrämmande lik Romarbrevet 1. Där
människor har bytt ut Guds sanning mot lögnen.
I denna text så beskrivs just att orsaken till varför Guds vrede
uppenbaras är att människor undertrycker sanningen.

- Precis som i Jesaja 9-10 så ser vi i Rom 1 utryck för Guds dom.
Människorna bytte ut Guds ära mot avgudar och följden blev att
Gud överlämnade dem i deras begär till orenhet.
Människorna bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade avgudar
och följden blev att Gud överlämnade dem till vanärande lidelser där de
har sexuellt umgänge med de som är av samma kön.
- Människorna anser det inte vara något värt att ha kunskap om Gud
och därför överlämnar Gud dem till ett ovärdigt sinnelag till att
göra det som är oanständigt.
Mina vänner: Romarbrevet 1 är en värklighet idag. Guds dom är här.
- Vad kan vi då göra för att motverka det som sker. Som kristna så
behöver vi ta vårt ansvar.
1. Likt Daniel gjorde i Daniel 9: bekänna våra och vårt folks synder.
2. Förbön. Bibeln uppmannar oss på flera ställen som t.ex. i 1 Tim 2
att be för kungar och alla i ledande ställning.
3. Att evangelisera och nå ut med evangelium. Det enda som kan ta
bort Guds pågående dom från Sverige är om vi omvänder oss.
Vi behöver gå ut med evangelium, på gator och torg, i våra och våra
vänners hem och var helst vi får tillfälle och berätta att det finns hopp.
- Människor kan bli räddade från evigt straff till en under bar relation
med Gud om dom bara omvänder sig och tror evangelium.
4. Vi behöver också påverka politisk och genom lobby verksamhet.
Dels genom vem vi röstar på men även genom att vi står upp för
Bibelns värderingar i tidningar, på internet och var det vara må.

För en tid sen så skrev en vän till mig som är pastor i Mississippi en
insändare till en tidning för att uppmuntra alla kristna att inte vara
soffliggare utan gå och rösta för att förbjuda abort i delstaten.
- Tyvärr så infördes inte lagen eftersom det var för många kristna
som var soffliggare.
Vi har sett hur Guds dom manifesterades över Israel. Detta stycke
avslutas med att säga: Med allt detta upphör inte hans vrede, hans
hand är ännu uträckt.
- Nästa stycke som jag ska sammanfatta handlar om den assyriska
invasionen och Guds dom över Assyrien.
I Guds suveränitet så reste han upp Assyrien till doms för Israel. Det var
Gud som sände Assyrien för att döma sitt folk.
- Här så blir det tydligt att Gud är helt suverän i sin dom. Han kan till
och med som i detta fall använda en gudlös nation för att döma en
annan gudlös nation.
Och detta är vad som sker i vår text.
I v.6 så beskrivs Israel inte som Guds folk utan som ett gudlöst folk. Här
så användes på hebreiska samma ord för Israel som annars används för
hedningarna.
- Israel hade avfallit till den graden att Gud inte kunde kalla dem
hans folk, utan att de till och med kom att kallas min vredes folk.
Gud befallde Assyrien att plundra och ta bytte. Men istället för att göra
det som Gud hade sagt så stod Assyrien och dess kungs hjärta efter att
förgöra och utrota inte få utan många folk.
- I texten så står det om hur Assyrien och dess kung begår samma
synd som Israel, hon blir stolt i sitt hjärta, vilket är avgudadyrkan.
Assyrien ger sig inte bara ut för att besegra folk utan även deras gudar
och hon vänder sig emot Gud själv.

Därför så utrycker Gud här i v.5-19 ett verop över Assur som han kallar
min vredes stav.
- Istället för att följa Guds befallning så blev Assyrien hög på sig själv
och övermodig.
Här så har vi något att lära oss som kristna. Precis som Assyrien hade
blivit befalld av Gud så har vi i Guds ord fått befallningar om vad vi ska
göra.
- Men risken är att också vi blir övermodiga och slutar att hålla oss
beroende av Gud då vi försöker tjäna Gud i vårt kött.
Det finns också en stor risk att vi likt Assyrien börjar tjäna våra egna
syften istället för Gud. Detta är avgudadyrkan.
- Försöker vi att bygga våra egna riken istället för hans. Låt oss i
självrannsakan ställa oss frågan i allt det vi gör:
Tjänar detta mina eller Guds syften? Ger detta ära till mig eller till Gud?
Så många kristna ledare har fallit i högmodets fälla.
- Mina vänner, be att jag som äldste inte faller i denna fälla och får
fullborda mitt lopp.
Här i kap 10 så ändras focuset tillbaks från nordriket Israel till sydriket
Juda.
- Händelseförloppet är precis samma som Jesaja beskrev det i kap
8:1-8 där Assyrien beskrivs som en flod som kommer översvämmar
nordriket och där vattnet svämmar över in i Juda, Sydriket .
Kap 10:12 är som en nyckelvers i denna del där det står: 12Men när
Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, skall
jag ställa Assurs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och
hans stolta ögons högmod.

- Här så ser vi hur Gud håller Assyrien och dess kung ansvariga för
dess handlingar.
Guds suveränitet undantar inte människans ansvar. Gud var helt suverän
i det att han reste upp Assyrien till doms mot Israel.
- Men samtidigt så håller han Assyrien ansvarig för sina handlingar
och dömer henne för hennes förbrytelser.
Även om Gud är suverän så är vi inga robotar. Vi har en vilja där vi kan
fatta beslut vilka Gud kommer hålla oss ansvariga för.
- Samtidigt så har människan ingen fri vilja. Ja, du hörde rätt, ingen
fri vilja. Martin Luther hade rätt när han beskrev människans vilja
som den trälbundna viljan.
Människans vilja är trälbunden pga. synden vilket påverkar våra val.
Detta gör t.ex. i frälsningen att ingen människa väljer Gud utan att han
först väljer henne.
- Jesus sa: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er (Joh 15:16).
Vi var döda i vår synd och kunde inte välja Gud men han valde oss.
- I och med frälsningen så verkar Gud i oss både att vilja och att
arbeta för hans goda syften.
Men vi får även som kristna tampas med vår gamla människa.
- Principen som vi ser här i texten med Guds suveränitet och
människans ansvar är något som vi ser genomgående i Bibeln som
tex i Apg 2:23.
Där Jesus blev utlämnad efter Guds fastställda plan och vilja men
samtidigt så håller han människorna ansvariga för hans död.

- Ett annat ställe där vi ser Guds suveränitet och människans ansvar
är i 1 Mos 50:20 där Josefs bröder planerade ont emot honom men
Gud planerade det till något gott.
Och när ängeln kommer till Paulus i en dröm i Apg 27 så säger han att
alla på båten där han befinner sig ska räddas. Här ser vi Guds
suveränitet.
- Men några rader längre ner så står det att om sjömännen som
försökte fly inte stannar så kan ingen räddas. Här så har vi
människans ansvar.
Genom hela Skriften så ser vi att både Guds suveränitet och människans
ansvar betonas.
- Problemet blir när vi människor försöker förklara bort endera för
att vi inte helt kan få dem att gå ihop dem.
Jag måste erkänna att jag inte helt kan få ihop dem i min lilla hjärna.
Men båda är sanna.
- Till exempel när det gäller en människas frälsning så är Bibeln
solklar att frälsningen helt är ett Guds verk och att Gud
ovillkorligen har utvalt de som blir frälsta utan att han såg något i
dem som gjorde att han valde dem.
Samtidigt så är det lika sant att det är vårt eget fel om vi hamnar i
helvetet.
- Vi är helt ansvariga för våra handlingar och kommer att dömas
efter dem.
Om någon hamnar i helvetet så kan de inte skylla på Gud. Det är deras
eget ansvar.
- Å andra sidan om någon kommer till himlen så är det inte av deras
egen förtjänst utan helt av Guds nåd.

Vi måste leva med de här två ytterligheterna.
- När det gällde Assyrien så reste Gud upp henne i hans suveränitet
men samtidigt så kom han att hålla henne ansvarig och straffa
henne och likt en skog så kom hon att förtäras i eld.
Vi kan läsa om hur detta skedde i 2 Kung 19:35 samt Jes 37:36 när Gud
sände en Herrens ängel att slå 185 000 ur Assyriens läger och så
småningom så sände Gud det babyloniska riket för att göra slut på det
assyriska riket.
- Vi har fått möta Guds dom över Israel och Assyrien och efter
sådana här texter och med den situation som råder i Sverige så kan
man lätt bli deprimerad.
Men det är här vi får hopp. För det första att Gud i sin suveränitet lovar
att det ska vara en kvarleva av hans folk som troget stödjer sig på
honom i v.20.
- Gud i sin suveränitet ser till så att en kvarleva vänder om i v.21.
Detta är på hebreiska en anspelning på Jesajas son Sear-Jasub vars
namn betyder att en kvarleva ska vända om.
Gud talade till Jesaja att han skulle ge sin son detta namn som ett tecken
på att Gud verkligen i sin allmakt skulle se till att en kvarleva skulle
vända om.
- Till vad skulle de vända om? Jo, i v.21 till Gud den mäktige. Här så
är det på hebreiska samma titel som Messias har i kap 9:6.
De skulle vända om till Messias. Även i vår tid så har Gud en kvarleva
som kommer att vända om till Messias.
- Låt oss då få möta det enda hoppet som kan rädda kvarlevan.
I slutet på kap 10 så kom Assyrien att huggas ner som en skog och i kap
6:13 så kom Israel att brännas som en terebint eller en ek.

- Men så står det: av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls.
Den stubben ska vara en helig säd.
Ur denna kvarleva så skulle Messias komma.
Jes 11:1-9
1
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,
en telning från hans rötter skall bära frukt.
2
Över honom skall HERRENS Ande vila,
Anden med vishet och förstånd,
Anden med råd och styrka,
Anden med kunskap och fruktan för HERREN.
3
Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan.
Han skall inte döma efter vad ögonen ser
eller utöva lag efter vad öronen hör,
4
utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga,
med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden.
Han skall slå jorden med sin muns stav,
med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga.
5
Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja,
trofasthet bältet om hans höfter.
6
Vargar skall bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
7
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm som oxar.
8
Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål,
ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
9
Ingen skall göra något ont eller förstöra något
på hela mitt heliga berg,
ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap,
liksom vattnet täcker havet.
- Här så ser vi hur Jesus kommer ur Isaias avhuggna stam.

Israel liksom vi idag såg hur deras land blev förstört av omoral och
fiender precis som Sverige idag.
- Men här så får vi hoppet om räddning. En dag så kommer Jesus
komma tillbaks till denna jord och regera för alltid i den nya staden
Jerusalem.
2

Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd,
Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för
HERREN. 3Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. Han skall inte döma
efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör.
- Jesus som Gud är allvetande och kommer inte likt människor att
döma efter vad ögonen ser eller ögonen hör.
Med sitt allvetande så kan han fälla rätta domar. I v.4-5 så ser vi hans
styre.
- Hur han med rättfärdighet ska döma de fattiga, skaffa rätt åt de
ödmjuka och med sin andedräkt döda de ogudaktiga.
Sen i vers 6-9 så ser vi hela resultatet av hans styre som kommer att
påverka hela skapelsen där vargar ska bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar.
- Kalvar, unga lejon och gödboskap vara tillsammans och vallas av en
liten pojke, där Kor och björnar ska gå i bet och lejon äta halm som
oxar.
Där ett spädbarn ska leka vid huggormens hål och ett avvant barn ska
räcka ut sin hand mot giftormens öga.
-

9

Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga
berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet
täcker havet.

Vilken dag att blicka framåt när vi just nu får se all ondska som pågår. En
dag så ska det bli slut på allt detta och vi ska för evigt få njuta av
gemenskapen av vår Messias, vår Herre och Frälsare.
- I v.10-16 så ser vi hur Messias samlar sitt folk till sig själv. V.10
säger: på den dagen ska hednafolken söka Isais rot där han står
som ett baner för folken.
Och i v.12 så står det att han ska församla de fördrivna av Israel och de
kringsprida av Juda från jordens fyra hörn.
- Författaren Barry G. Webb sammanfattar detta stycke med att säga
att kvarlevan i v.11-16 på ett sätt endast är av Israel och Juda som
är utspridda när Messias kommer.
Men eftersom de är arvingar till den slutgiltiga frälsningen så är de också
del i kvarlevan av den sista generationens utvalda, trofasta Guds folk.
- Å andra sidan säger Barry ur ett nytestamentligt perspektiv så
inkluderar Guds utsprida folk både judar och hedningar som
tillsammans gladligen bekänner Jesus som Messias.
Dessa är de som slutgiltigen kommer att samlas vid Jesu återkomst.
- Detta utökande att även inkludera hedningarna bland denna
kvarleva är något som vi inte bara ser i Nya Testamentet utan även
i Jes 56:6-7 men det är en annan predikan.
Precis som med Juda och Israel så står vårt enda hopp till Messias.
Han är den ende som kan rädda oss från Guds dom och till en underbar
evighet med honom i hans rike.
- Efter att blivit förvissade om att en kvarleva ska bli räddad och om
det messianska hoppet så kan inte Jesaja hålla sig.
Han brister ut i tillbedjan i kap 12:1-6 som är en avslutning på stycket
från kap 6-12 som mitt under domen av Juda och Israel ger oss några av
de mest fantastiska Messianska profetiorna.

Här så står det:
1
På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, HERRE,
du var vred på mig,
men din vrede har upphört
och du tröstar mig.
2
Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”
3
Med fröjd skall ni ösa vatten
ur frälsningens källor.
4

På den dagen skall ni säga:
”Tacka HERREN,
åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken.
Förkunna att hans namn är upphöjt.
5
Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting.
Låt detta bli känt över hela jorden.
6
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor,
han är mitt ibland er.”
- Denna sång är en försmak på gensvaret som vi kommer att ge till
den frälsning som fullt ut blir oss del i den messianska tiden.
Vi skulle kunna dela in den sång i två delar som båda börjar med ”på den
dagen” i v.1 och v.4.
- Den första delen är i tillbedjan till Guds fantastiska frälsning verk
medans den andra delen handlar om att proklamera Herrens
frälsning bland folken.
Kommer ni ihåg i kap 9-10 om Guds dom över Israel hur alla fyra delarna
som beskriver Guds dom slutade med:

- Med allt detta upphör inte hans vrede, hans hand är ännu
uträckt.
Det fanns inget som stillade Guds vrede över synden. Men här så får vi
lösningen på problemet i v.1-2
1
På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, HERRE,
du var vred på mig,
men din vrede har upphört
och du tröstar mig.
2
Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”
- Vad var det som gjorde att Guds vrede upphörde? Hur kunde han
och vi bli tröstade?
Hur kunde Jesaja och folket vilket Guds vrede inte hade upphört mot
säga. Se Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte?
- Hur kunde Guds vrede bli tillfredställd och nu vändas till att vi får
frid med Gud?
Lösningen har vi i det messianska hoppet. Den Gud som själv är vred
över synden och syndaren, vars vrede blir kvar över den som inte lyder
sonen har i sin suveränitet i vårt ställe tillfredställt sin egen vrede.
- Hur gick då detta till? Jo, Gud sände sin son, Messias att dö istället
för syndare såsom oss.
Jesus själv dog den död vi förtjänade att dö och med sitt blod så
blidkade han Faderns vrede för alla som skulle omvända sig och tro.
- Om du vänder dig bort från din synd och tror att Jesus dog istället
för dig för att blidka faderns vrede över din synd då blir du räddad.
Då kan du stämma in i Jesajas och Israels sång: ”Jag tackar dig, HERRE, du
var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.

2

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN
är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.”

Det är detta vi snart ska påminna oss av när vi firar Herrens måltid.
- Men låt oss innan bara kort se på avslutningen av denna sång. I den
avslutande delen så ser vi missionsbefallningen och det uppdrag
som vi har.
4

På den dagen skall ni säga: ”Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans
gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.
5
Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över
hela jorden. 6Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels
Helige är stor, han är mitt ibland er.”
- I gensvar till den frälsning som vi har fått att Guds vrede har blivit
blidkad i vårt ställe så att vi nu kan njuta av Gud för all evighet så
har vi fått ett uppdrag att:
göra hans gärningar kända bland folken och låta Herrens frälsningsverk
bli känt över hela jorden.
- Här så har vi ett ansvar. Gud är suverän i en människas frälsning,
men vi har ett ansvar. Han har valt att människor ska komma till tro
genom evangeliet förkunnelse.
Låt oss ta detta budskap till människor att den Gud som är vred över
deras synd har handlat i kärlek genom att hans egen son har tillfredställt
Guds vrede för var och en som omvänder sig och tror.
- Vi måste ta ställning: Antingen genom att vi själva försöker blidka
Guds vrede vilket vi aldrig kan.
Det är därför Bibeln beskriver att straffet för den som förkastar Guds
frälsning är för evigt. För inte ens en evighet är tillräcklig för att
tillfredsställa Guds vrede.

- Det andra alternativet är att ta emot Guds gåva av evigt liv genom
Jesus som en gång för alla har blidkat Guds vrede för dem som tror
på honom.
Sätt din förtröstan till Jesus och hans vredesblidkande död och du blir
räddad.

