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7.kapittel – Synet 
(Jesaja kap.6;1-4)  

Hebreerbrevet forteller oss at Jesus "For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren..." (Heb.12;2). Profetene så også denne glede, nemlig synet om den Herre Jesus med sine hellige som konge over en fredfylt jord. "Jesaja ... så hans herlighet, og talte om ham." (Joh.12;41). Ved å betrakte disse syn kan vi også bli styrket i troen idet vi ser den glede som venter Guds folk.  Det var på sin plass at Jesaja så hans herlighet "i det året da Ussias døde." (Jes.6;1). Den spedalske konge stod som et symbol på folket, som i Guds øyne var åndelig syk. Deres "spedalskhet" vil først bli legt når deres Messias står midt iblant dem.  "En høy, opphøyet trone" Hva var det Jesaja så?  "Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet." (kap.6;1). Han så i synet ypperstepresten innsatt som konge. Gud hadde ved Moses gitt kongedømmet til Judas stamme og presteskapet til Levis stamme. Men gjennom profeten Sakarias talte Gud igjen om alt dette: "Se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge." (Sak.6;12-13). Guds hensikt er å samle alt til ett i Kristus, som han har gjort arving til alle ting.  Hva annet så Jesaja? "Serafer stod omkring ham" (v.2). I Esekiel og Åpenbaringen er disse kalt "livsvesener" og Esekiel forteller oss i kapittel 10 at de var "kjeruber". Ordet "seraf" har sin opprinnelse i 4. Mos. kap.21: "De [Israels folk] talte mot Gud og mot Moses... Da sendte Herren seraf-slanger [brennende slanger] inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde.(v.5-6). "Syndens lønn er døden" (Rom.6;23). Disse brennende slanger var det middel Gud brukte for å straffe vantro Israel.  Moses ba for folket og Gud befalte ham å lage en kobberslange og sette den på en stang. Alle som var bitt av slangen kunne (om de selv ville det) se på kobberslangen og bli helbredet. Dette var også et forbilde på den frelse Gud ville skaffe oss døende mennesker i Kristus. "Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv." (Joh.3;14-15).   Serafene Jesajas serafer blinket som skinnende kobber og var vanskelig å se på. De representerte de agenter ved hvem Guds dommer er utøst, og i praksis kan de være mange ting – englene som straffet Jerusalem (2.Sam.24;16), naturelementene som setter Guds ord i verk (Salme 148;8), sverdet, hungersnød, ville dyr, pest (Esek.14;21). Sverdet blir ofte gitt til forskjellige nasjoner, men den endelige dom vil bli gitt til Jesus og de hellige (Salme 149;5-9).  Jesaja "så hans herlighet, og talte om ham."  I synet så han ting som repres-enterte den Herre Jesus vår yppersteprest innsatt som verdens Konge i Guds tempel, omringet av de 
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som har  fullbyret hevn over nasjonene. De trofaste fra alle tids-alder, fra Abrahams ætt, de som får Davids nåde, Guds tjenere som skal mettes og Kristi disipler.  I Åpenbaringen kap.5 synger disse kjeruber en lovsang: "Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt" (v.9).  Disse skinnende udødelige menn-esker vil tale til alle nasjoner og forkynne evangeliet om Guds herlighet. "Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet." (Jes.6;3).  All jorden er full av hans herlighet I sitt første kapittel forteller profeten Esekiel at han var ved elven Kebar (v.1). Der mottok han et syn fra Gud og så fire livsvesener (v.5) som igjen er beskrevet for oss i Åpenbaringen 4;8 og viser seg å være Jesajas serafer. Senere mottok Esekiel mål og detaljer av templet som i framtiden skal bygges i Jerusalem, når Jesus kommer tilbake til jorden for å opprette Guds rike. Endelig ble Esekiel i synet ført til templets østlig port (kap.43;1): "Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet... Synene var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar... Herrens herlighet drog inn i huset gjennom den porten som vendte mot øst. Og Ånden løftet meg opp og førte meg inn i den indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte huset... Han sa til meg: Menneskesønn! Dette er stedet for min trone, det sted hvor mine føtter skal stå. Der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid." (v.2-7).  Oppfyllelsen av dette er et kjerubisk arbeide med dets serafisk straffedommer. Daniel forteller oss at Guds rike vil bli bygget på ruinene av menneskenes rike, og Jesaja sier: "For når dine dommer går over jorden, lærer jordboerne rettferdighet." (kap.26;9).   "Ja kom! Herren Jesus."  


