Mektig til å frelse

Profeten Jesajas budskap

15.kapittel – Mørgenrødens Sønn
(Jesaja kap.14;1-32)

Babels fall var ikke bare en historisk gjentagelse, men en bestanddel av Guds hensikt med
Israel, som Daniel kap.2 og 7 senere åpenbarte. Jesaja talte også om denne hensikt da han
profeterte om Babels fall: "For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel.
Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde
seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen. Og Israels hus skal få dem i
eie i Herrens land og gjøre dem til treller og trellkvinner. De skal få til fanger dem som holdt
dem i fangenskap, og de skal herske over sine herrer." (kap.14;1-2).
Jeremia åpenbarte senere den guddommelige tidstabell og fortalte at fangenskapet ville
vare ialt 70 år (kap.25;11). Jesaja fortsatte ved å tale om den tid: "På den dag skal Herren gi
deg ro for ditt strev og din angst og for den hårde trelldom som ble lagt på deg. Da skal du
stemme i denne spottesang over Babels konge, og si: Se, hvilken ende det har tatt med
undertrykkeren, hvordan det har tatt ende med hans ville overmot." (v.3-4).

"Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd
til kongesete, til ære for min herlighet!" (Dan.4;30)

"Se, hvilken ende det har tatt med undertrykkeren!"
Babels depotiske konger, fra Nebukadnesar til Belsasar, er emnet for denne lignelse. Vi vet
nok fra Bibelen om Nebukadnesars kriger til å kunne forstå ordet "undertrykkeren" (v.4).
Men nå var hans tid forbi. "Herren har brutt i stykke" (v.5) han som "slo folkeferd i harme."
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(v.6), og profeten gir oss et ordbilde av en fredsfylt jorden som bryter ut i sang (v.7). Bildet
forandrer seg: "Også sypressene gleder seg over deg, Libanons sedrer: Siden du falt og ble
liggende, stiger ingen som feller trær, opp til oss." (v.8). Fordi vi vet at denne lignelse
handler om Babels konge, kan vi lett forstå betydningen. Babels herredømmet var slutt og
de undertrykte folk gledet seg.

Bildet forandrer seg igjen: "Dødsriket der nede kommer i uro for din skyld ... For din skyld
vekker det opp dødninger ... De tar til orde og sier til deg: Også du er blitt kraftløs som vi! Du
er blitt lik oss... Under deg er det redet et leie av ormer, og ditt dekke er makk. (v.9-11). Vi
har intet problem i v.8 når vi leser at sypressene "talte". Vi burde derfor ikke misforstå disse
ord om at de døde gjorde det samme. Disse "jordens fyrster" (v.9) var overrasket over at det
var gått Babels konge som det var gått dem. Dette er en lignelse og ordene er brukt billedlig
og ikke bokstavelig. Det var utrolig at det mektige babyloniske rike plutselig skulle falle og at
den store byen Babel skulle ødelegges fullstendig. "Nedstøtt til dødsriket er din herlighet."
(v.11).
Hvorfor skjedde dette? På grunn av deres stolthet. "Er ikke dette det store Babel, som jeg
med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!" (Dan.4;30).
Nebukadnesar, som talte disse ord, forstod senere at det var Gud som hersket over verden.
Men lærdommen ble ikke tatt til følge og Daniel måtte si til Kong Belsasar: "Men du ... har
ikke ydmyket ditt hjerte. ... Du har opphøyet deg mot himmelens Herre ... Delt er ditt rike og
gitt til mederne og perserne." (Dan.5;22-28).
"Hvor er du falt ned fra himmelen"
I Jesaja kap.14 er dette fremsatt som en lignelse. "Hvor du er falt ned fra himmelen, du
strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg
stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone ... jeg vil gjøre meg lik Den
Høyeste." (v.12-14). Dette handler ikke om en fallen engel, men om det babyloniske
overmot, personifisert i deres konger. Som Daniel bokstavelige uttrykte det, hadde de
opphøiet seg mot Gud. "Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. De som
ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å
beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde verden til en ørken og rev ned dens byer?" (v.1517).
Enden var kommet: "Gjør klar til et blodbad på hans sønner for deres fedres misgjerning!"
(v.21). Gud ga riket til mederne og perserne.

Jesus fortalte hvorfor Gud bruker lignelser. De brukes for å åpenbare guddommelig sannhet
for dem som søker ham, og for samtidig å skjule den fra dem som lukker sine øyne og ører
(Matt.13;11-16). De israelitter som søkte Gud ville bli hjulpet og styrket ved Jesaja lignelse.
De ville forstå tidenes tegn og se at Gud var aktiv i verdens affærer.
Disse ting er blitt nedskrevet og bevart for oss. Hvis vi virkelig søker Gud skal vi lese og
meditere på Guds ord og bli gjort i stand til å se at "Den Høyeste har makt over
kongedømmet blant menneskene" (Dan.4;17), og forstå tidenes tegn.
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