
Förlorad och återfunnen 
3:e Söndagen e. Trefaldighet



Jesaja 51: 1–8
Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker 
Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på 
gruvan, ur vilken ni har grävts fram. Se på er fader 
Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu 
var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och 
förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med 
medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, 
dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall 
höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud. Tänk på mig,



Jesaja 51: 1–8
du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervis-
ning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för 
folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, 
och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på 
mig och hoppas på min arm.  Lyft upp era ögon till himlen, 
och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som 
en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare 
skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, 
min rättfärdighet skall inte brytas ner. Hör på mig, ni som
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känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i 
ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte 
rädd för deras hån. Ty mal skall förtära dem som en 
klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet 
skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte.



Det rastlösa jagandet

Att rättfärdiga sin existens 
contra att ta emot någon 
annans rättfärdigande av min 
existens.



1. Den större bilden.
Verksamhetstid: ca 740-700 f.Kr. 

Verksamhetsområde: Juda, d.v.s. 
Sydriket – inte Nordriket Israel. 

Syfte: Varna folket för kommande 
katastrof p.g.a. avgudadyrkan. 

Resultat: Nordriket faller för 
Assyrien 722. Sydriket faller för 
Babylonien 587. 

Highlights: ”Tjänarsångerna”.



Profeten Jesaja
En bok om Dom och om Hopp 

• Kap. 1–39: Dom och Hopp för 
Jerusalem och för världen. 
Jerusalems fall. 

➡  Jesaja varnar för den komm-
ande katastrofen och manar 
till omvändelse. 

• Kap. 40–66: Guds tjänares seger. 
Det nya Jerusalems upprättelse. 

➡ Jesaja lovar att Guds tjänare 
ska göra vad Israel inte klarar.



Den större bilden

Det gamla och det nya 
Jerusalem. 

• Hur återskapa friden från 
Eden?



Den större bilden

Guds räddningsplan 

• Abraham – Släkten: ”Genom dig ska 
alla släkten på jorden bli välsignade.” 

• Mose – Förbundet: ”Du ska älska 
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta …” 

• David – Löftet: ”Jag skall vara hans 
fader och han skall vara min son …”



Den större bilden

Guds räddningsplan 

• ”Om ni följer mina stadgar och 
håller mina bud och rättar er 
efter dem … skall [jag] vandra mitt 
ibland er och vara er Gud, och ni 
skall vara mitt folk.”



Den större bilden

Folkets oförmåga att 
hålla Förbundet 

• Mose: ”Skär därför bort era 
hjärtans förhud …!” 

• Ond spiral av allt sämre 
kungar. 

• Splittringen av Israel, 722, 
Assyrien. 

• Den babyloniska fången-
skapen, 605–538.



2. Herrens tjänares tjänst



”… ni som far efter rätt-
färdighet …”

Att rättfärdiga sin existens 

• ”Jag konsumerar, alltså finns jag.” 

• ”Man är inte bättre än sin senaste 
insats.” 

➡ ”Om mitt nit blev aldrig matt / 
om jag grät båd’ dag och natt …”



Herrens tjänares tjänst
En uppmaning att höra Guds röst 

• ”Hör på mig” (v 1), ”Lyssna till mig” (v 
4), ”Hör på mig” (v 7). 

•  ”Undervisning skall utgå från mig, 
min rätt skall jag sätta till ett ljus för 
folken.” (v. 4) 

➡  ”Hör Israel, Herren är vår Gud, 
Herren är en …” (5 Mos. 6) 

➡  Guds plan måste förkunnas (Jfr. 
Rom. 10: 12-17) för vi kan inte 
tänka oss den.



Herrens tjänares tjänst

En uppmaning att höra Guds röst 

• ”Hör på mig” (v 1), ”Lyssna till 
mig” (v 4), ”Hör på mig” (v 7). 

• Rättfärdigheten kommer från 
Herrens tjänares tjänst, och inte 
från vår strävan.



Herrens tjänares tjänst
Gud gör vad folket inte förmår. 

• Herren tröstar Sion. 

• Herren ser med medlidande. 

• Herren får öknen att blomstra. 

• Herren fyller ruinerna med glädje 
och lovsång. 

• Herren undervisar och skipar rätt. 

• Herren ger ljus åt folken. 

➡  Folken skall förgås men Guds 
frälsning skall bestå.



Herrens tjänares tjänst

Israels oförmåga att hålla 
förbundet. 

• Det hårda, oomskurna hjärtat.

Herrens tjänares trofasthet och 
lydnad. 

• ”Min tjänare, den rättfärdige, ger 
rättfärdighet åt många och bär 
deras skuld.”



Herrens tjänares tjänst

Också vi är under Guds vrede 
för vår synd …

• … ”men Herren lät vår skuld 
drabba honom”: ”Av nåden 
är ni frälsta genom tron, 
inte av er själva. Guds gåva 
är det.”



Herrens tjänares tjänst

Gud säger till dem som känner 
rättfärdigheten: 

• Hör på Herren. 

• Var inte rädda för människors 
hån och hot.

➡  Varför? Folken skall förgås, men 
Guds rättfärdighet och frälsning 
skall bestå för evigt.




