Kära vänner,
Välkomna till kyrkan denna eftermiddag.
- Idag efter mötet så ska vi få njuta av god mat från världens alla
hörn. Med detta att blicka fram emot så skulle jag också vilja bjuda
in till något långt mycket bättre: en andlig festmåltid.
När Jesus träffade den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn i Joh 4, så
talade han till henne om levande vatten.
- Han sa: den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig
någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som
flödar fram och ger evigt liv” (Joh 4:14).
På samma sätt pratar Jesus om sig själv i Joh 6 som det bröd som
kommer ner från himlen. Jesus sa att den som äter detta bröd ska leva i
evighet.
- Idag vill jag ta med er till en festmåltid i Jes 55:1-13 där vi får en
inbjudan att gratis får komma och äta och dricka av Guds andliga
mat.
Låt oss läsa Jes 55:1-13
1

Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har
pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan
pengar och för intet både vin och mjölk.
2
Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det
som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av
utsökt mat.
3
Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med
er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
4
Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare
för folken.
5
Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner
dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges
skull, ty han har förhärligat dig.

6

Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är
nära.
7
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och
vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår
Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
8
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN.
9
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar
högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
10
Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit,
förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att
så och bröd till att äta,
11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall
det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört
det vartill jag har sänt ut det.
12
Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna
skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.
13
Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står
skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken
som inte skall utplånas.
[Bön]
- För er som inte känner till det så håller vi på och predikar igenom
Jesaja bok.
En bok som skrevs ungefär 700år innan Jesu födelse i vilken profeten
Jesaja ger oss några av de mest älskade profetiorna, alltså
förutsägelserna om Jesus som vi läser nästan varje jul och påsk.
- Han talar i kap 7:14 om hur Jesus skulle föddas av en Jungfru. ”Se,
jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom
namnet Immanuel” som betyder Gud med oss.
Vänta lite nu! Det var detta som skedde när Jesus föddes av jungfrun
Maria.
Två kapitel senare så skriver Jesaja i kap 9:6-7 den välkända texten:

6

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig
Fader, Fridsfurste.
7
Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och
hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och
rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall
göra detta.
- Här så får vi veta hur Messias som själv är Gud skulle komma som
ett barn. Precis vad NT lär oss.
Denna text uppenbarar också hur Messias ska ta kung Davids tron i
besittning och regera för alltid.
- Men varför var då Messias tvungen att komma? Det är detta Jesaja
bok ytterst handlar om.
Folket hade precis som alla människor övergivit Gud och förtjänade hans
dom. Jes 59:2 uppenbarar att det är våra synder som skiljer oss från vår
Gud.
- Problemet som vi alla har är att vi i vår synd inte kan komma inför
Gud eftersom han är helig.
Helig har att göra med att vara avskild från något att vara unik.
- Gud han är helt avskild för sig så att vi inte kan jämföra honom med
någonting annat.
Men han är också avskild från all synd. Hans helighet gör att han inte kan
tolerera minsta fjuttiga lilla synd.
- Det var detta som profeten Jesaja hade fått erfara i kap 6 när han
förstod djupet av sin egen synd och hade ropat ut:
”Ve mig, jag förgås!” Och det är också detta som är vårt problem att vi i
vår synd inte kan komma inför den helige Guden utan att förgås.

- Det var därför Messias, Gud själv blev människa för att rädda oss
från syndens eviga straff till en underbar gemenskap med Gud för
all evighet.
Och det var därför Jesaja profeterade om Messias som den lidande
tjänaren som skulle dö för sitt folks synder för att rädda oss till Gud.
- Jesaja skriver om detta i profetian i Jes 53 som i detalj beskriver
Jesu död 700år innan han dog.
3

Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och
förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad
att vi räknade honom för intet.
4
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
5
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få
frid, och genom hans sår är vi helade.
6
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld
lade HERREN på honom.
7
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin
mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst
inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.
8
Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar
att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på
grund av mitt folks överträdelse?
9
Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död,
ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.
10
Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör
hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och
HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.
11
Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds.
Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många
rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.
12
Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall
han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad

bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i
överträdarnas ställe.
Det är detta som är evangeliet. Bibelns goda nyhet att Jesus kom och
dog i syndares ställe för att vi ska kunna bli förlåtna inför Gud.
- Men hur blir detta glada budskap oss del. Hur får vi förlåtelse inför
Gud?
Det är detta dagens text i Jes kap 55 handlar om. Om ni vill följa med
mig i Bibeltexten så vill jag att ni ska lägga märke till tre saker i denna
text.
1. Guds inbjudan (v.1-5)
2. Människans gensvar (v.6-9)
3. Guds förvisning om att han kommer att göra det han har lovat.
(V.10-13)
Låt oss då för det första se på Guds inbjudan. Jesaja säger:
Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har
pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan
pengar och för intet både vin och mjölk. 2Varför ger ni ut pengar för
det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på
mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3Böj ert öra hit och
kom till mig! Hör, så får er själ leva!
- Jag vill att ni ska lägga märke till i den situation som Jesajas
ursprungliga lyssnare befann sig i.
De levde i ett mycket varmt klimat där det inte var ovanligt att det
kunde bli upptill 30-40 grader varmt.
- I samband med att Jesaja skriver detta så har fienden invaderat
landet och förstört all skörd och man genomlider en hungersnöd.
Kan ni tänka er in i deras situation när de hör dessa ord. Guds inbjudan
att den som törstar kan komma och dricka vatten och att de som är

hungriga och utsvultna kan köpa säd utan pengar och för intet vin och
mjölk.
- I v.1 så vädjar Gud tre gånger till folket: Kom hit! Gud vill här låta
dem helt oförtjänt få komma och släcka sin törst och sin hunger.
I detta stycke så uppmannar Gud också dom 3ggr att lyssna.
Vad var det då de skulle komma till? Vad var det de skulle lyssna till och
vad var det för någon mat och dryck som Jesaja talade om?
- I v.2-3 så säger Gud genom sin profet: Hör på mig, så skall ni få äta
gott och njuta av utsökt mat. 3Böj ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
I v.3 så blir det tydligt vad det är de blir inbjudna att komma till och det
är Gud själv och det är honom hans ord som vi är uppmanade att lyssna
till.
- I v.7 så blir det klart vad denna utsökta mat som vi blir inbjudna att
komma till är: Guds förbarmande och förlåtelse.
Här så hade vi ett folk som inte bara var svältnärda fysiskt utan också
andligen.
- Dom hade enl. v.2 spenderat sina pengar på det som inte är bröd
och lagt ner sin möda och inkomster på det som inte kan mätta.
Och är det inte på samma sätt med oss idag. Alla människor försöker på
olika sätt att stilla sin själs hunger efter mening och frid.
- Man spenderar pengar på det som inte kan ge evig frid. Vissa
betalar allt de äger till så kallade gurus och andliga ledare för att få
hjälp med att stilla sin själs hunger.
En del försöker få sin hunger mättad genom att resa runt jorden och
uppleva nya saker.

- Vissa söker själens tillfredställelse i materialism att skaffa nya
prylar för att tillfredsställa sig själv.
Men problemet är att vi spenderar pengar på det som inte ger bröd, att
vi lägger ner vår möda och inkomster på det som inte kan mätta.
- I stället så ger oss Gud här en inbjudan att komma till honom och få
det som våra själar ropar efter.
Att få börja en underbar relation med honom. Det är detta vi får genom
den förlåtelse som Gud här erbjuder oss.
- I kyrkofadern Augustinus mest berömda bok: Hans bekännelser så
skrev han:”Our hearts are restless, until they can find rest in you.”
Våra hjärtan är rolösa, tills dess de finner ron och vilan i Gud.
Här i Jes 55 så har vi ett kostandsfritt erbjudande om frälsning, alltså
räädning från Gud. Även om det är gratis så kostade det allt. Det var
någon annan som betalade priset.
- För att våra stjälars hunger ska kunna mättas i en underbar
gemenskap med Gud för all evighet så krävdes den största
tänkbara kostnaden.
Och det var detta pris som den lidande tjänare Jesus betalade med sitt
blod när han enligt Jesaja 53 dog istället för syndare för att tillfredsställa
Guds vrede över vår synd.
- Tänkt dig att det kostade Messias, Guds sons blod för att vi ska
kunna bli förlåtna från vår synd och få det rätt ställt med Gud.
Det finns inget som du eller jag kan göra för att förtjäna denna räddning.
Vi kan inte manipulera Gud med våra pengar eller gärningar som andra
religioner lär.
- Jesus har gjort allt och Gud erbjuder oss nu fritt att ta emot hans
gåva av evigt liv.

Det är denna inbjudan som Gud här ger oss genom Jesaja för var och än
som tror.
-

Det är som aposteln Johannes säger i dom välkända orden i Joh
3:16:

På detta sätt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för
att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
- I slutet på v.3-5 här i Jes 55 så ser vi hur Gud erbjuder denna
inbjudan.
Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som
jag lovade David. 4Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en
furste och ledare för folken. 5Du skall kalla på ett folk du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din
Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig.
- Så Gud säger här att han vill sluta ett evigt förbund med er! Det var
detta Gud gjort med kung David.
Herren hade i 2 Sam 7 lovat David att han inte skulle låta sin nåd vika av
från honom och hans familj som han hade gjort med Saul utan att Davids
tron skulle vara befäst genom hans avkomma för evig tid.
- Och nu så erbjuds vi att bli del av detta eviga förbund. Hur skulle
det då bli oss del? Jo, genom Messias, Jesus som enl. Rom 1:3
föddes av Davids släkt.
Han är den som för all evighet ska besitta Davids tron. I Apg 13:34 så
uppenbarar Paulus hur just detta löfte här i Jesaja får sin uppfyllese
genom Jesu uppståndelse.
-

34

Och att han har uppväckt honom [alltså Jesus] från de döda, så
att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han
sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften
som David fick.

Genom Jesus så kan vi nu bli del av den trofasta nåd och kärlek som Gud
lovade kung David och för evigt få vara del i hans himmelska rike.
- Jesus, Messias som kallas Davids son har blivit satt till ett vittne och
en ledare för folken. Det är han som kommer att regera för evigt.
Och det är genom hans blod som vi blir del i hans eviga förbund och rike.
Detta genom att han med sitt blod betalade priset för vår synd så att vi
ska få njuta av Guds eviga festmåltid.
- I vers 5 så blir denna inbjudan som Gud ger öppen för hedningarna,
alltså icke judarna. Tidigare så hade Jesaja riktat sig till Juda, men
nu så säger han till henne att utvidga denna kallelse till alla.
Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner
dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges
skull, ty han har förhärligat dig.
- Hur ska då hednafolket reagera? De ska skynda till dig. På
Hebreiska, det språk som GT var skrivet på så betyder ordet som
här översätts med skynda att springa. De ska springa till dig.
Här så har Guds inbjudan till hans festmåltid utvidgats till att erbjudas
alla.
- För det första så har vi sett Guds inbjudan till frälsning. För det
andra låt oss nu se hur vi ska gensvara till denna inbjudan i v.6-9.
Vi blir uppmanade att göra fyra saker: sök, åkalla, överge och vänd om.
- I v.6 så ser vi hur detta är brådskande: Sök HERREN medan han låter
sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Det är bråttom, det är därför hedningarna i v.5 beskrivs som hur de
kommer springande.
- En dag så kommer det vara försent. Då kommer inte Herren låta sig
finnas.

Här så inbjuder Gud oss till hans fästmåltid att för evigt få njuta av
honom och bo i hans närvaro.
- Men en dag så kommer det vara för sent.
Alternativet till en underbar evighet med Gud är helvetet, platsen där
Bibeln lär att de som förkastar Guds frälsning för evigt kommer att få
lida.
- Så ta inte lätt på det här. Jesaja har förklarat att vi pga. vår synd
förtjänar helvetet. Detta säger jag inte för att vara elak utan av
kärlek eftersom jag inte vill att någon ska komma dit.
Än så är det inte försent att söka och åkalla Gud. Det finns fortfarande
möjlighet att bli räddad och kunna komma till honom.
- Just nu finns möjligheten. Sök Herren medans han låter sig finnas
och åkalla honom medans han är nära.
Ropa ut till Herren om räddning, åkalla honom och vädja till honom att
han skulle rädda dig från din synd.
- Här så har vi sett 2st av de 4 gensvar som Jesaja uppmanar oss att
göra: Att söka och åkalla.
Låt oss nu se på de två andra att överge och vända om.
V.7-9 säger:
7
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och
vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till
vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
8
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger
HERREN. 9Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är
mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
För att kunna få del av Guds frälsning så måste vi som ogudaktiga överge
våra vägar och vi som orättfärdiga att överge våra tankar.

- Vi måste överge vår självupptagenhet och självcentrering, för våra
tankar och våra vägar är inte Herrens.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är Herrens
tankar och vägar högre än våra.
- Detta betyder inte att vi först måste städa upp våra liv och förtjäna
att bli räddade.
Det betyder helt enkelt att vi inser att våra tankar och våra vägar är fel
och att vi överger vårt sätt att leva och tänka till Herrens vägar och
tankar då allt kretsar kring hans vilja istället för vår.
- Men det är inte det att vi bara ska överge vårt syndiga sätt att leva
och tänka utan också att vi ska vända om till Herren.
Detta fångar Bibelns omvändelse undervisning som handlar om att
vända sig bort från synden till Gud för att få räddning.
- Och när man gör detta så måste man göra det i tro och tillit till Gud
om att han kan frälsa.
Vad blir vi då motagare av om vi gensvarar till Guds inbjudan. Detta ser
vi i v.7: 7Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar
och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till
vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
- Om vi i överger våra vägar och tankar och i tro och tillit vänder om
till Gud så kommer han att förbarma sig över oss och ge oss mycket
förlåtelse.
Då förlåter Gud oss från alla våra synder och vi får börja en underbar
relation med honom.
- Men hur kan Gud förlåta oss? Vi som i vår synd är skyldiga inför
honom och förtjänar hans vrede.

Gud Fadern kan inte bara förlåta utan att straffa. Det var därför han
sände Messias, Jesus, hans son för att dö istället för syndare så som du
och jag.
- Tiden tickar för dig och mig. Snart så kommer vi att ha tagit vårt
sista andetag och tiden kommer att vara slut. En dag så kommer
det att vara för sent att få det rätt ställt med Herren.
Antingen så kommer vi själva att få betala straffet för vår egen synd,
vilket är en evighet i helvetet.
- Eller så tar vi emot den förlåtelse som Gud erbjuder oss genom att
gensvara på Guds frälsningsinbjudan, vilket vi gör genom att
omvända oss och tro på evangeliet den glada nyheten att Jesus dog
istället för syndare så att vi ska kunna få det rätt ställt med Gud.
Må vi hörsamma Jesajas ord och söka Gud medan han låter sig finnas.
Må vi åkalla honom medan han är nära och överge vår syndiga väg och
vända om till honom.
- Omvänd dig från din synd och tro att Jesus dog och uppstod för dig
så blir du räddad till en underbar evighet med Gud.
Vi har sett för det första Guds inbjudan till frälsning och för det andra
människans gensvar.
- Låt oss nu för det tredje och sista se på Guds förvisning att det som
Gud har lovat kommer att ske i v. 10-13. Här så får vi två löften.
För det första i v.10-11 så ser vi att Guds ord är verksamt. Det förmår
göra det som det har blivit utsänt att göra.
Det står: 10Liksom regnet och snön faller från himlen och inte
återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så och bröd till att äta,
11
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall
det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och
utfört det vartill jag har sänt ut det.

- Precis som regnet och snön utför det som det är sänt till att göra:
Att vattna jorden så att den blir fruktbar och ger gröda. På samma
sätt är det med Guds ord som kommer ner från himlen.
Det Gud har sagt, det han har lovat och befallt det kommer att ske. Gud
kommer se till så att hans ord verkar det som han vill och så att det utför
det som han har sänt det till att göra.
- Och här så syftar det på löftet som Gud gav i v.1-3 till syndare om
att fritt äta och dricka frälsningen från honom.
Gud kommer se till så att han utför det han har lovat i v.6-7 att de som
söker honom medan han låter sig finnas, åkallar honom medan han är
nära och överger sina vägar och tankar och vänder om till honom
kommer att bli förlåtna.
- Detta lovar Gud här eftersom hans ord inte ska vända tillbaks till
honom utan att ha verkat det som han vill. Vi kan lita på Gud.
Det andra löftet får vi i v.12-13 om ett evigt tecken som inte kan
utplånas och det är att hela skapelsen ska upprättas.
- För evigt så kommer den återupprättade skapelsen att vittna om
Guds fantastiska frälsningsverk.
När den messianska tiden kommer så ska skapelsen befrias från den
förbannelse som den blev lagd under pga. Adams synd.
- Då kommer skapelsen enl. Rom 8:21 att befrias från sitt slaveri
under förgängelsen.
Det är detta som kommer att möta alla de som omvänt sig till Gud. Jes
55:12-13 säger:
12

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och
höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i
händerna. 13Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor

står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt
tecken som inte skall utplånas.
- Här så ser vi vad som väntar varje syndare som omvänder sig. Vi
ska med glädje få dra ut i frihet från syndens fångenskap och föras
fram i frid istället för fruktan där vi kommer att mötas av en
återupprättad skapelse.
Både vår friköpelse från syndens slaveri och skapelsens återupprättelse
kommer att ge ära till Gud och bli till ett evigt tecken som kommer att
vittna om Guds fantastiska frälsningsverk för all evighet.
- När detta sker så kommer vi för alltid få åtnjuta Gud. Han är den
ende som kan fylla vår själs hunger.
Våra hjärtan kommer att vara rolösa, tills dess de finner ron och vilan i
Gud. Gud vädjar till oss att komma till honom. Vänta inte, utan likt
hedningarna här i vår text så spring.
- Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har
pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan
pengar och för intet både vin och mjölk. 2Varför ger ni ut pengar för
det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta?
Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3Böj ert
öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!

