Kära vänner,
- Idag så är det långfredag, den dag som kristna över hela världen
kommer ihåg Jesus död.
Tänk efter för ett ögonblick. Är det inte konstigt att människor firar Jesu
död?
- Det hade varit en sak om man hade firat en grym diktator såsom
Hitlers död. Men att fira Jesu död, är det inte konstigt?
Varför gör då kristna detta? Varför avsätter man en dag för att tänka på
hans död? Varför var hans död så viktig? Vad har den att göra med oss?
- För att kunna svara på dessa frågor så måste vi börja med
människlighetens största problem.
Titta på världen omkring dig. Den är helt sjuk. Människor lider av en
allvarlig sjukdom och nu så talar jag inte om en fysisk eller psykisk
sjukdom.
- Denna sjukdom manifesterar sig på alla områden i vårt samhälle
och i våra liv.
Låt mig ge ett exempel: I en krönika i tidningen Metro för runt 10 år
sedan så skrev författaren Boris Benulic emot tanken på att människan i
sig själv är god.
- Jag har inte lyckats hitta artikeln men summerat så beskrev han om
hur i forna Jugoslavien två familjer från olika etniska folkgrupper
bodde grannar med varandra.
Dessa två familjer var vänner och t.ex. brukade grilla tillsammans. När
kriget bröt ut så gick den ene mannen in och dödade den andra mannen
och våldtog hans fru.

- Det Boris ville lyfta fram som en ateist var att människan inte är
god: Hur kunde detta ske? Att vänner helt plötsligt kunde agera på
detta sätt utan någon inbördes konflikt. Människan är sjuk!
Förra våren så samtalade jag med en syrisk familj som har släktingar som
stred mot varandra på två olika sidor i konflikten i Syrien.
- Denna sjukdom som människor har, manifesterar sig inte bara i krig
utan på alla tänkbara områden i vårt samhälle.
Titta bara på våra familjer. Man kan inte hålla sams där mer än hälften
av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
- Titta på brottsstatistiken som ökar och hur människor mår allt
sämre och sämre i vårt samhälle. Människor är sjuka, men vad är
då denna sjukdom?
Nånting står inte rätt till. Idag så ska vi tala om en av Bibelns mest
välkända texter som talar om hur Messias, Herrens lidande tjänare i Jes
53 tar itu med denna sjukdom och ger oss botemedlet på den.
- Men vad är då denna sjukdom? I inledningen av Jesajas bok i kap 1
så får vi förklaringen på vad denna sjukdom är.
Jesaja skriver i Jes 1:4-6:
-
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Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni
ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn, som har övergivit
HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom. 5Var skall
man mer slå er, då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt
och hela hjärtat svagt. 6Från fotbladet upp till huvudet finns inget
helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår, som inte är urkramade
eller ombundna eller lindrade med olja.

Här så uppenbaras att människan är sjuk i sin synd. Sedan de första
människorna syndade mot Gud så bär vi alla på denna syndsjukdom.

- Men det är inte det att vi är hjälplösa offer, utan vi aktivt väljer att
leva ut denna sjukdom.
Denna syndasjukdom manifesterar sig på olika områden i våra liv och
kan när som helst ta sig utryck som i exemplen från Syrien och forna
Jugoslaven.
- Alla människor bär på denna syndsjukdom och manifestera den på
olika sätt.
Det är detta som är mänsklighetens stora problem att vi alla är syndare
och i vår synd har gjort uppror mot Gud.
- Och som Jesaja själv får erfara i Jes kap 6 så kommer vi i alla i all vår
synd en dag att få träda fram inför Gud för att dömas för våra
handlingar.
Problemet är att Gud inte är en korrupt domare som vi kan manipulera,
utan som en rättfärdig domare så måste han döma syndare.
- Eftersom han är rättfärdig kommer han inte låta Hitler och
krigsförbrytare att gå fria på domens dag.
Men problemet är att han inte heller kommer låta oss gå ostraffade. Vi
har alla i vår själviskhet syndat mot honom och enligt Bibeln så är
syndens straff döden (Rom 6:23) att för evigt bli skilda från Gud som
samtidigt är den mest kärleksfulle och underbara person som existerar.
- Så vårt stora problem är som Jes 59:2 talar om att det är våra
synder som skiljer oss från Gud och eftersom han är helig och
rättfärdig så måste han straffa oss.
Men den goda nyheten varför vi firar påsk är just att Jesus kom för att
hela oss från vår syndasjukdom och rädda oss från det straff som vi
förtjänar så att vi inte längre behöver vara skilda från Gud.
- Så idag ska vi få höra om den goda nyheten om Herrens tjänare
Messias och botemedlet på denna sjukdom från Jesaja 53 som är

en profetia om Jesus som Jesaja profeterade 700år innan den gick i
uppfyllese.
Detta är helt fantastiskt om hur Bibeln så långt innan med 100%
träffsäkerhet kan beskriva Jesu död.
- Om du har en Bibel med dig så vänligen gå med mig till Jesaja 52:13
och har du ingen så kolla gärna i din grannes:
13

Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja,
mycket hög.
14
Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande
förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra
människors.
15
Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att
förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och
lära känna vad de aldrig har hört.
1

Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr
jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var
hans utseende inte tilldragande.
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?
2

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.
[Bön]
Mina vänner tänk er att denna profetia som i detalj beskriver Jesu död
blev profeterad redan 700år innan Jesus kom.
- Judarna gick och väntade på att Messias skulle komma för att
befria dem och regera, men att han skulle komma på detta sätt
som en lidande tjänare var ofta något som man inte förstod och
förbisåg.
I Jesaja så finns det 4st sånger om Herrens tjänare var av detta är den
fjärde och sista som består av fem sångverser.
- För att inte blanda ihop sångverser med Bibelns inledning av
kapitel som är i verser så kommer vi från och med nu att kalla de
fem sångverserna för sångens fem delar.
Denna sång börjar och slutar på samma sätt där den talar om Herrens
tjänares seger genom hans lidande.
Låt oss gå till den första delen av sången som i Jes 52:13-15 lyder: 13Se,
min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket
hög.

14

Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande
förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra
människors.
15
Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att
förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och
lära känna vad de aldrig har hört.
- För det första innan vi börjar med att titta på texten: Vem var
Herrens tjänare som vår text talar om?
Utifrån vår genomgång av de tidigare 3 sångerna om Herrens tjänare så
är det tydligt att de liksom denna fjärde sång handlar om Messias vilket
NT tydligt bekräftar som t.ex. när Filippus utifrån dagens text i Apg 8
visar den Etiopiske hovmannen hur Jes 53 handlar om Jesus, Messias.
- Men hur ser då judar på vem Herrens tjänaren är? Idag så förnekar
många judar att Herrens tjänare är Messias vilket gör att självaste
innehållet i denna profetia går i uppfyllelse där många av de som
hörde om den inte skulle komma att tro vittnesbördet om tjänaren.
Men hur var det då innan och under Jesu tid? Vem trodde man då att
tjänaren var? Jo, man trodde att det handlade om Messias.
- I Targumerna, de tolkade aramiska översättningarna av GT som
man blev tvungen att göra så småningom efter återvändandet från
fångenskapen i Babylon så står det här i Jes 52:13 Min tjänare,
Messias.
Detta indikerar att detta var den vedertagna tolkningen bland judar
under Jesu tid och att Jes 53 skulle handla om Messias inte är ett påhitt
av kristna utan vad judarna själva trodde.
- Denna vers börjar med att säga att tjänaren ska handla vist som på
hebreiska har att göra med att ha framgång (jmf Jos 1:8).
Har ni någon gång sett en film som börjar med att man i början får se
slutscenen på filmen och sen så handlar hela filmen om hur den leder
fram till slutscenen?

- Det är så här denna sång börjar att vi får se hur Herrens tjänare har
framgång och blir hög och upphöjd.
Frasen hög och upphöjd har tidigare använts i Jesaja kap 6 där Jesaja får
se Guds tron som är hög och upphöjd.
- När Jesaja stod inför Guds tron så säger Johannesevangeliet i kap
12:36-41 att det var Jesu härlighet som Jesaja såg.
Så här får vi inledningsvis möta Jesus som hög och upphöjd med den ära
som han har vid Guds tron.
- Men hur skulle han vinna segern över synden och bli upphöjd över
allt? Låt oss spola tillbaks från början och se och det är detta som
denna sång visar oss.
Den seger och den upphöjelse som tjänaren Messias skulle komma att
vinna genom sitt lidande.
- Som vi tidigare sett i vår serie över Jesaja bok så hade Israel
misslyckats med att vara Herrens tjänare och blivit förd ut i
fångenskap och i vår text så adresseras Israel här som dig.
Precis som folk i vers 14 häpnade över Israels förödmjukelse och skam
när hon fördes bort i fångenskap så ska Herrens tjänares framträdande
förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra
människors.
- Här så beskrivs Messias inför hans korsfästelse. Tänk dig för ett
ögonblick att du befinner dig vid sidan av vägen där Jesus efter att
han blivit torterad av de romerska soldaterna fördes fram på väg
mot Golgata som var platsen där han skulle avrättas.
Hans utseende förstördes så mycket genom den tortyr han fick genomgå
att människor kom att häpnas över honom.

I den andra delen av sången som vi strax ska se så blev Jesu utseende så
förstört att människor tittade bort och skyllde sina ansikter för honom.
- Vilket brutalt lidande på långfredagen nästan 2000års sedan. Man
kan säga mycket om Mel Gibsons film The passion of the Christ
som handlar om Jesu lidande.
Men en sak är säker den visade verkligen hur hemskt Jesus blev
misshandlad och hur illa hans lidande var.
- Genom sitt lidande så säger Jes 52:15 att Jesus skulle bestänka
många folk. Att bestänka var något som prästerna i GT gjorde för
att rena både med blod, olja och vatten.
I Heb 9:13-14 så gör Hebreerbrevets författare en jämförelse mellan
prästerna i GT:s rening och Jesu rening. Det står:
13

Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga,
stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14hur mycket mer skall
då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att
vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige
Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.
Det var genom Jesu död som han framställde sig själv som ett felfritt
offer för att tillfredsställa Guds vrede över vår synd så att vi kan bli rena
inför honom.
- Pga. vår synd så är vi skyldiga gentemot Gud, men vad som hände
på långfredagen för närmare 2000 år sedan var att Jesu frambar sig
själv som ett offer och som betalningen över straffet för våra
synder.
Han bestänkte där på korset många folk då hans blod rann ut till rening
och förlåtelse för alla som omvänder sig och tror på honom.
- I andra delen av sången om Messias den lidande tjänaren så
uppenbaras tjänarens lidande och förkastande.

Och här så är det Jesaja och med honom en troende kvarleva som
vittnar om Jesus: Vi läser i Jes 53:1-3:
1

Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
2
Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur
torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg
honom var hans utseende inte tilldragande.
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.
Här så profeterar Jesaja vad den troende kvarlevan av folket kommer att
säga och observera att profetian är skriven i dåtid. Detta är något typiskt
i GT att profetior är skrivna i så kallad profetiskt perfekt.
- Detta eftersom profeterna var så övertygad om att de dom sa
skulle ske så att de talade om det som om det redan hade skett.
Man trodde inte på dessa vittnen som här beskrivs när de vittnade om
Jesus. Jesus tillämpar detta på judarnas otro när han predikade för dem
i Joh 12:38 och Paulus tillämpar dessa ord på de som inte vill lyda
evangeliet i Rom 10:16.
- Detta gör att denna profetia även idag går i uppfyllese då judar idag
förnekar att denna profetia skulle handla om Messias trotts att
judarna innan och under Jesu tid trodde att den just handlade om
Messias.
När det står för vem var Herrens arm uppenbarad så har Jesaja tidigare i
sin bok lyft fram hur just hur Herrens hand har att göra med hur Gud i
sin makt och kraft kommer till sitt folks undsättning.
- Och här så identifieras Messias, den lidande tjänaren som Herrens
arm uppenbarad.
Problemet var att folk i inte förstod vem han var. Han sköt upp som en
späd planta och som ett rotskott ur torr jord.

- På just detta sätt identifieras Messias i Jes 11:1, 10 hur han skulle
komma som ett rotskott ur Isais, alltså kung Davids pappas
avhuggna stam och rot.
Men det var inget tilldragande med Jesu utseende enligt vers 2. Istället
så var Jesus i v.3 föraktad och övergiven av människor, en smärtornas
man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller ansiktet för, så
föraktad att vi räknade honom för intet.
- Till och med de ur kvarlevan som i profetian skulle komma att
vittna om Jesus beskriver här hur dom själva räknade Jesus för
intet.
Han blev föraktad och övergiven av människor och inte ens hans egna
kom att ta emot honom i Joh 1:11.
- Men detta måste ske precis som Jesus själv bekräftade i
Markusevangeliet 9:12 att dessa ord måste bli uppfyllda hur han
skulle lida och bli föraktad.
Varför skulle han då lida och varför måste han då dö?
- Har ni någon gång gått och lyssnat på en symfoniorkester och
någonstans i det stycke som de spelar så når de ett klimax, en
höjdpunkt.
Ibland kan det vara mitt i sången och ibland så slutar det på just denna
högpunkt.
- I vår sång om den lidande tjänaren Messias så når vi detta klimax,
denna höjdpunkt i vår tredje del av sången som talar om tjänarens
ställföreträdande lidande, alltså att han led istället för oss.
I v. 4-6 så står det: 4Men 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.
- Varför skulle då Messias lida och dö? Det var för dig och mig. I vår
syndasjukdom och uppror mot Gud så förtjänar vi att dö och hänga
på korset.
Om Gud är en rättfärdig Gud så måste han straffa alla syndare dig och
mig inkluderat.
- Men i sin oändliga kärlek så sände han sin Son för att dö istället för
oss.
På detta sätt älskade Gud världen att han utgav sin ende Son för att den
som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
- Jesus han bar våra sjukdomar och våra smärtor. Han tog på sig det
straff som vi förtjänar.
Vi kommer aldrig att förstå Jesu död och kors förrän vi inser att det var
vi som orsakade hans död.
- Om vi inte förstår att det var vi som förtjänade att hänga där på
korset så kan vi inte heller förstå att det var detta som Jesus gjorde
för oss när han bar våra sjukdomar och smärtor.
Men i vers 4 så står det att istället för att inse att det var för dem som
Jesus dog så står det att den troende kvarlevan höll honom [alltså
Messias] för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
- Och var det inte detta som de som utlämnade Jesus till att dö
trodde. Att han var en skyldig brottsling som blev hemsökt och
plågad av Gud.
Men man missade att förstå att det var för hans folks synder som han
dog. Vers fem säger som verkligen är klimaxen och höjdpunkten i denna
sång:

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.

Det var därför Jesus dog, inte för att han var skyldig utan för att han tog
de skyldigas plats då han dog för dem.
- Det var på korset han blev genomborrad för våra överträdelsers
skull då han dog för varje lagöverträdelse som du och jag har gjort
och för varje synd vi har begått.
När Jesus misshandlades av de romerska soldaterna så blev han slagen
för vår skull.
- Han klev in i vårt ställe och genomgick det vi förtjänade att
genomgå.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Gud Fadern själv la på
det straff som vi förtjänar på Jesus för att vi skulle få frid.
- Här så används det hebreiska ordet shalom som i detta
sammanhang har att göra med att få fred med Gud och få komma
in i hans fullhet i gemenskap med honom.
Bibeln beskriver oss i vårt sjuka syndiga tillstånd som Guds fiender. Men
det fantastiska är som Rom 5 säger att Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare och hans
fiender.
- Kan du tänka dig att Gud sände sin egen Son för att dö i hans
fienders ställe. Vilken fantastisk kärlek!
Att hans Son tog vårt straff så att vi nu kan få fred och en underbar
evighet med Gud.

- Och sen så kommer det: och genom hans sår är vi helade. Detta är
lösningen på människans syndsjukdom att Gud sände Jesus för att
genom hans sår hela oss.
I NT så anspelar både Petrus och Jesus på denna text. I 1 Pet 2:24 så
skriver aposteln Petrus om denna vers:
- Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi
skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och
genom hans sår har ni blivit botade.
Här så ser vi att Petrus tydligt pekar på att det vi blir botade ifrån är
synden.
- Det var våra synder som Jesus straffades för och bar på korset för
att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.
Det är Jesu död som är botemedlet på syndsjukdomen.
- Jesus själv väljer att tillämpa texten här från Jesaja i Matt 8:17 efter
att han har botat Petrus svärmor och andra från fysiska sjukdomar.
Så det är även genom Jesu sår som människor kan bli helade från fysiska
sjukdomar vilket kan ske och sker i denna tid men ytterst kommer att
ske på uppståndelsens dag då ingen mer kommer vara sjuk.
- Det viktiga att betona här i kontexten i Jesaja är att det primärt i
texten handlar om att vi genom Jesu död blir helade från
syndsjukdomen som Jesajas bok talar om.
Problemet som vi har är att vi som v.6 säger alla har gått vilse som får,
var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.
- I vår synd så har vi likt får gått vilse och kommit bort från HERREN.
Men det fantastiska är att Herren har lagt all vår skuld och straff på
Messias, den lidande tjänaren.

- Hur blir vi då helade från vår synd och hur blir då Jesu död verksam
för oss.
Efter alla de fyra sångerna om Herrens tjänare så skriver Jesaja om hur vi
ska gensvara till dem och så även här.
- Det är detta kap 54-55 handlar om, men vi ska inte gå igenom
dessa idag.
Men där så blir det viktigt att vi inte kan förtjäna att bli räddade. Vi kan
inte kompensera för de synder vi har begått och manipulera Gud att
släppa in oss i hans närvaro.
- Enda sättet i vilket vi kan bli räddade är att vi vänder oss bort från
våra synder och förtröstar på att Jesus tog på sig vårt straff och dog
för oss. Om vi gör detta så gäller hans död oss.
Men om vi inte gör detta så får vi ta vårat eget straff för den synd som vi
har begått som är en evighet i helvetet.
- Vänta inte, förtrösta på Jesus så kommer du att bli helad från
syndens sjukdom och räddad från dess eviga straff.
Om du inte omvänder dig och tror på honom så är hans död dig inte till
någon nytta. För att kunna bli räddad så måste du gensvara till det han
har gjort. Ta inte lätt på detta. En evighet står på spel.
- I del 4 så får vi en vidare förklaring av just del 3 som vi nu har gått
igenom där Messias syndfrihet och tysta lidande beskrivs. Här så
skriver Jesaja i vers 7-9:
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.
- Likt ett lamm som förs bort för att slaktas och likt ett får som är
tyst så öppnade Jesus inte sin mun.

Denna vers gick i uppfyllelse när Jesus var tyst inför både
översteprästerna och Pilatus då man i falskhet dömde honom som är
oskyldig.
- I tysthet så genomgick han sitt lidande. Just att Jesus beskrivs som
ett lamm är viktigt att lägga märke till.
Under Jesu tid så firade judarna påsken genom att äta lamm till
åminnelse av att Gud hade räddat sitt folk ut ur Egypten genom att man
hade offrat ett lamm och bestrukit sina dörrposter med lammets blod.
- Detta pekar fram på Jesus som i 1 Kor 5:7 beskrivs som vårt
påskalamm som har blivit slaktat.
När Johannes döparen såg Jesus innan Jesus började sin offentliga tjänst
så brast han ut: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd” (Joh 1:29).
- Jesus är det perfekta syndfria lammet som blivit offrat i sitt folks
ställe. Han är uppfyllelsen av självaste påsken.
V.8 talar tydligt om hur han kom att dö när han rycktes bort eller
bokstavligen klipptes bort från de levandes land.
- V.9 där det står: Bland de ogudaktiga fick han sin grav och med den
rike var han i sin död fick sin uppfyllelse i Matt 27:57 då den rike
Josef från Arimatea kom och bad om Jesu kropp från Pilatus för att
få begrava honom.
Ofta i Bibeln så associeras rikedom med ondska eftersom de rika många
gånger förvärvade sin rikedom genom förtryck och oärlighet.

- Och det var just bland de ogudaktiga som han fick sin grav trots att
han ingen orätt hade gjort. V.9 avslutar med att svek fanns inte i
hans mun vilket bekräftades av en av rövarna som korsfästes
bredvid honom (Lukas 23:41).
Vad som var nödvändigt för att Fadern skulle kunna rädda oss från
syndens straff var att en syndfri dog i syndare ställe.
- Det var det Jesus gjorde då han i 1 Pet 1:19 friköpte oss med sitt
dyrbar blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
Är det inte fantastiskt att Jesaja 700 år innan Jesus, kunde beskriva så i
detalj hur Jesus skulle dö för att rädda oss.
- Och nu så har vi bara skrapat på ytan i denna text. Vi skulle lätt
kunna ha många predikningar till om denna sång.
Det finns så otroligt mycket att säga om denna text och hur den uppfylls
i Jesus.
- Tänk er att Jesu var villig att göra detta för dig och mig. Att han var
lydig ända till döden, ja döden på ett kors som Fil 2:8 säger.
Är det inte underbart att Jesus älskar oss så mycket så att han var villig
att genomlida allt detta för oss?
- I den sista och femtedelen av denna sång så knyter Jesaja i sin
profetia ihop de olika temana från sången och kommer tillbaks till
där han började om Herrens tjänares seger genom hans lidande.
Vi läser i v.10-12:
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.

I vers 10 så kommer Jesaja tillbaks till vad han sagt i v.5. Det var Herrens
vilja att slå honom och låta honom lida.
- Ordagrant så står det att det var Herrens vilja att krossa honom.
Tänk dig att Jesus blev krossad under Guds vrede för din skull när
han blev till ett skuldoffer och tog på sig just ditt straff.
I denna vers så få vi också en anspelning på Jesu uppståndelse. Tidigare
så såg vi att Messias blev avklippt från de levandes land och begravd.
- Men som vi kristna vet så lämnade Fadern honom inte i graven
utan uppväckte honom från de döda.
Genom hans död och uppståndelse så kom Jesus att få andlig avkomma
och Herrens vilja kom att ha framgång genom honom.
- I v.11 så är det också genom hans död och uppståndelse som Jesus
inte bara bär de mångas skulder utan genom vilket han som
rättfärdig förklarar de många rättfärdiga.
Men hur kan han förklara skyldiga rättfärdiga utan att själv vara
orättfärdig?
- Det är här som vad man kallar de gudomliga utbytet äger rum som
2 Kor 5:21 talar om att han [alltså Jesus] som inte visste av synd i
vårt ställe blev till synd så att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför
Gud.
Vilket utbyte. Han tar all vår synd och straff och vi får hans rättfärdighet
oss tillräknade genom tro.

- Om du bara vänder dig bort från din synd och tror på Jesus och vad
han har gjort för dig så gäller hans död dig och du får dig tillräknat
hans rättfärdighet så att du kan komma inför Gud.
Så nu när Gud så ser på dig så ser han inte längre på dig som skyldig utan
som frikänd eftersom Jesus tog din synd och du fick hans rättfärdighet
dig tillräknad.
- Jag önskar att jag bara kunde brista ut i tillbedjan. Är det inte
otroligt och helt fantastiskt allt det han har gjort för oss.
Hur skulle vi då inte vilja annat en att leva för honom? Tänk dig att vi i
v.12 har blivit hans arvedel eftersom han utgav sig själv i döden och blev
räknad bland förbrytare trotts att han inte gjort något orättfärdigt.
- Tänk dig att han bar de mångas synd och trädde in i överträdares
ställe. Här så har att trädda in i överträdares ställe på hebreiska att
göra med att han bedriver förbön för dem.
Vi är ibland dessa överträdare, vi är alla skyldiga syndare som förtjänar
Guds vrede, men påskens budskap är det att Jesus har stigit in och tagit
syndares straff och död.
- Nu så är den stora frågan för oss: Hur ska vi gensvara till detta? Att
Jesaja 700år innan Jesus beskriver hans lidande och död i detalj är
inte av en slump.
Lägg till detta alla andra profetior om Jesus från GT som hundratals år
innan Jesus kom till jorden beskriver hans liv i detalj och du inser att det
inte är någon slump eller att någon har försökt få honom att passa in på
denna beskrivning.
- Men min vän det räcker inte att du erkänner att dessa profetior har
uppfyllts i Jesus.
Frågan är vad gör du med Jesus? Vad gör du med hans död? Självaste
syftet med varför Jesus kom var för att dö för sitt folks synder.

- Du går och bär på en dödlig sjukdom som kommer att föra dig in i
en evig död om du inte får botemedlet.
Om jag vore miljardär och skulle komma fram till dig och säga: att jag
har använt hela min förmögenhet för att köpa den medicin som
garanterat kommer att bota dig och du skulle höra detta.
- Om du inte skulle varit övertygad att du var sjuk så skulle du bara
skakat på huvudet och tyckt jag var galen.
Men om du däremot hade fått diagnosen av en läkare att du var dödligt
sjuk och att ditt enda hopp stod till denna medicin som jag fritt ger dig
då skulle du vara evigt tacksam till mig.
- Min vän, Bibeln har redan gett oss diagnosen. Du kommer en dag
att dö och åtlämnad åt dig själv så kommer du gå evigt förlorad.
Men denna dag så står jag här och erbjuder dig den medicin som
garanterat kommer att rädda dig om du bara tar emot den.
- Det är inte jag som har köpt den utan Jesus som har köpt den med
sitt eget blod.
Så frågan är: Ska du ta emot botemedlet eller förkasta det. Släpp taget
om din synd och i tro greppa tag i Jesus som inte bara erbjuder dig
medicinen utan själv är självaste botemedlet för din synd.
- Tro på honom eller gå evigt förlorad!

