Jesaja
❖

Ca. 745-700 f.Kr.

❖

Assyria på offensiven fra
745 f.Kr.

❖

Ikke stol på politiske
allianser, men på Gud!

1-12:
Dom og håp for
Jerusalem

Kap 1-39:
Synd og dom

1-5: Dom over Juda. Mønster fra kap 1-2 gjentas flere ganger:
Gamle Jerusalem - Renselse - Nye Jerusalem
6: Jesaja foran Guds trone. Israel skal hogges ned som et tre, bare en stubbe
skal stå igjen.
7-12: Først skal assyrerne komme. Så skal en ny konge komme: Immanuel.

Kap 13-27:
Dom og håp for
nasjonene
Kap 28-39:
Trusselen fra
Assyria

Kap 40-48:
Håpet annonseres

13-23: Dom over Babylon og Israel’s naboer
24-27: Håp for nasjonene
28-35: Lederne ønsker å inngå en allianse med Egypt for å få beskyttelse mot
Assyria. Men løsningen er å omvende seg og stole på Gud.
36-39: Hiskia som en som stoler på Gud og reddes fra Assyrerne.
40: Eksilet skal ta slutt, synden er gjort opp, de kan snart dra hjem. Gud vil
bringe sitt rike.
41-47: Gud vs. gudebildene
48: Israel er fortsatt troløse, men Gud skal gjøre noe nytt.

Kap 40-66:
Gjenopprettelse

Kap 49-55:
Herrens tjener
fullfører Guds
vilje

Kap 56-66:
Herrens tjenere
arver Guds rike

Herrens tjener kalles “Israel” og skal gjenopprette Israel og være et lys for
folkeslagene. (49) Han skal bli avvist og drept (50, 53). Hans død er et
skyldoffer som helbreder og gjør mange rettferdige, og han lever etterpå
(53,10-12). Alle kan komme og få denne rettferdigheten gratis (55).
56a: Alle nasjoner inviteres til å bli en del av Guds folk
56b-58: De ondes dom vs. Herrens tjenere arver Guds rike
59: En omvendelsesbønn
60-62: Herrens tjener forkynner det gode budskapet for de hjelpeløse og
fattige. Velsignelsen til alle slekter skal gå ut fra Det nye Jerusalem.
63-64: En omvendelsesbønn
65-66a: De ondes dom vs. Herrens tjenere arver Guds rike
66b: Alle nasjoner inviteres til å bli en del av Guds folk

Jesus i Jesaja
❖

Det var Jesu herlighet Jesaja så i kap 6 (Joh
12,39-41)

❖

Født av en jomfru & “Gud med oss” for
alvor (7,14; 9,6; Matt 1,22-23)

❖

En kvist fra Isais stubbe (11,1-10; Rom
15,12; Åp 5,5; 22,16)

❖

Den ultimate tilbakevendingen fra eksilet
(40,3; Luk 3,4)

❖

Herrens lidende tjener (spes. 52,13 - 53,12;
Matt 8,17; Mark 10,45; 1 Pet 2,24): Det
motsatte av en militær frelser.

❖

“Et nådens år fra Herren” kom med Jesus
(61,1-2; Luk 4,18-19)

