Mektig til å frelse

Profeten Jesajas budskap

37.kapittel – Etterord
Jesaja ble sendt til en ulydig og gjenstridig nasjon. Oppmuntret og ydmyket av syner fra Gud,
hadde han i oppdrag å forkynne gode nyheter og måtte vise et troløs folk at Gud var trofast
mot sitt Ord.

På en fasinerende måte åpenbarer Jesaja for oss Messias og hans arbeid innimellom andre
profetier. Detaljene var så tydelige at evangelistene brukte dem for å vise at Jesus var den
lovede Messias, Gud Sønn, Menneskesønnen, Immanuel, født av en jomfru av Davids
stamme. Han vokste opp i Herrens frykt og Guds Ånd hvilte over ham. Ved begynnelsen av
sitt arbeid i Galilea utropte han et nådens år fra Herren og varslet om den kommende
hevnens dag. Han ble forkastet av sin egen nasjon, ble tatt av dem og korsfestet, men selve
denne ugjerning førte fram Guds frelsesplan, for hans død var et fullkomment syndoffer og
hans oppstandelse var seglet på Guds løfter.
Tidsrommet mellom Jesu oppstandelse og gjenkomst fremstilles som en anledning for både
jøder og hedninger å forene seg med Jesu frelsesoffer og forberede seg på hans gjenkomst,
når han kommer med kraft og stor herlighet for å rense jorden og opprette det Gudsriket
som Jesaja fikk se i synet.
Ved å åpenbare alt dette, legger profeten fram for oss Guds veier med både
enkeltmennesket og nasjoner. Profetiene gir detaljerte beskrivelser av Assyria, Babylon og
Persia, mens Israel blir skildret som et vitne om Guds eksistens og sikkerhet for Hans hensikt.

Videre igjennom boken treffer vi de trofaste mennesker – "resten". Ved deres eksempel blir
vi oppmuntret å akseptere kallet som kommer fra Gud til å ete og drikke av hans Ord, og å
forberede oss som konger og prester for Gud i den velsignete tidsalder som er fokuset på i så
mange av Jesajas profetier.
Må vi så reagere på dette og bære fram rettferdighetens frukt, at vi på denne måte blir
regnet Blant Guds tjenere som vil høre de trøstende ord ved Kristi gjenkomst: "Vel gjort, du
gode og tro tjener! ... Gå inn til din herres glede!" (Matt.25;2).

"De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver" (Jes.2;4).
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