Messias’ kommende fredsrige – Esajas 11
I Esajas 9-12 indeholder to store profetier om Messias og det kommende fredsrige. Hver af
dem bygger på et af de teologiske eller litterære temaer, som er anvendt i de foregående
kapitler.
•

•

Profetien i Esajas 9,1-6 taler om Messias som barnet, der vil blive givet født, som sønnen, der
vil blive givet (vers 5). Derved henvises der til det tema med børn og børnefødsler, som går
igennem hele bogen (se 1,2; 7,14; 8,3.18; 37,3; 49,14.20-21 m.fl.).
▪ Du kan finde mere materiale om dette emne i indslaget om Børn og fødsler i Esajas – det
findes under Fascinerende Esajas på webkirke.dk/esajas.
Profetien i Esajas 11,1-9 tager udgangspunkt i billedet med et skud, der ”gror frem” fra ”Isajs
stub.” Herpå vil det kommende Davidsrige blive bygget. Metaforen med en stub spiller samtidig
på det billede af folk og riger som træer og skove, som er anvendt ganske meget netop i de
kapitler, der går forud for denne profeti om Messias (se fx 2,12-17; 6,13; 7,2; 10,15.17-19.3234).

Beskrivelsen af Messias og hans rige i 11,1-9 er litterært meget omhyggeligt bygget op og
anvender tallet syv som udtryk for det fuldkomne. Indledningsvis bliver Messias bliver
identificeret med henvisning til Davids stamfar Isaj (vers 1). Dernæst følger en beskrivelse af
hans syvfoldige ånd, som for øvrigt tænkeligt er baggrunden for ”de syv ånder” i
Åbenbaringens Bog 1,4 og 5,6. Hans virke som konge og hersker er dernæst beskrevet også
med syv aktiviteter (vers 3-4), sammenfattet i hans grundegenskaber i vers 5, udtrykt ved
principperne ”retfærdighed” og ”trofasthed”. Det syvfoldige resultat af hans herredømme i
vers 6-8 leder tanken tilbage til Edens have. Afsnittet afsluttes i vers 9 med en statusrapport
om, hvordan tilstanden vil være i hans rige.
Vers 9 danner samtidig en naturlig overgang til vers 10-16, der beskriver, hvordan Gud vil
kalde sit folk hjem fra de lande, hvortil de er blevet spredt. Kapitel 12 følger med en jublende
lovsang efter befrielsen. I modsætning til den hykleriske og formelle tilbedelse i Es 1,11-17 er
jubelen og glæden nu ægte. Den udtrykker stemningen fra løvhyttefesten, der følger efter
dommen på Jom Kippur, forsoningsdagen. Dommen og trængslen er forbi, vreden er omme,
nu kan vi glæde os og juble over Guds frelse.

Identitet og
oprindelse
Syvfoldig Ånd

Syvfoldigt virke

Vers
1
2

3-4

Bibeltekst
Men der skyder en kvist fra Isajs stub,
et skud gror frem fra hans rod.
Over ham hviler Herrens ånd,
visdoms og indsigts ånd,
råds og styrkes ånd,
kundskabs og gudsfrygts ånd;
•
•
•
•

Han lever og ånder i frygt for Herren.
Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,
fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører;
han dømmer de svage med retfærdighed,

Note
Jf. Åb 5,5-6
Kundskab
(hebraisk
daʿat)
Jf. Ordsp 1,7
Udtrykt ved
aktive
handlinger

• fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse.
• Han slår voldsmanden med sin munds stok,
• og med læbernes ånde dræber han den
uretfærdige;
Grundegenskab

5

Syvfoldigt resultat
af hans
herredømme

6-8

Grundbeskrivelse
af tilstanden i
hans rige

9

Resultatet

10

Hvordan riget vil
blive virkeliggjort

1116

Befrielsens
lovsang

.

12,16

Retfærdighed er bæltet om hans lænder,
Trofasthed bæltet om hans hofter
• Ulven skal bo sammen med lammet,
• panteren ligge sammen med kiddet.
• Kalv og ungløve græsser sammen,
en lille dreng vogter dem.
• Koen og bjørnen bliver venner,
deres unger ligger sammen,
• Løven æder strå som oksen.
• Spædbarnet leger ved slangens hule.
• Det lille barn stikker sin hånd
ind i hugormens hul.
Ingen volder ondt eller ødelæggelse
på hele mit hellige bjerg;
for landet er fyldt med kundskab om Herren,
som vandet dækker havets bund.
På den dag skal Isajs rodskud
stå som et banner for folkeslagene;
til ham skal folkene søge,
og hans bolig skal være herlighed.
På den dag
løfter Herren atter sin hånd
for at genvinde den rest af sit folk,
der er tilbage i Assyrien og Egypten,
...
Han rejser et banner for folkene,
han samler Israels fordrevne
og bringer Judas spredte tilbage
fra de fire verdenshjørner. (vers 11-12)

I skal øse vand med glæde af frelsens kilder

Udtrykt ved
principper eller
begreber
Bemærk, at
denne
virkelighed
viser tilbage til
Edens have, til
tiden før
syndefaldet.

Jf. 6,3: ”jorden
er fuld af hans
herlighed
(kabod)”

For billedet
med en ”rest”,
jf. 7,3; 10,20
Gud havde
tidligere rejst
et banner for at
kalde på
assyrerne
(5,26); nu
rejses et
banner (ges)
for at kalde
Guds folk hjem.
Løvhyttefesten
(jf. Joh 7,37)

