
Esajas 35 og 40 – En sammenligning 

I Esajas bogs overordnede opbygning står de to kapitler 35 og 40 parallelt med hinanden. Du kan se mere 

herom i det indslag under Fascinerende Esajas, der er kaldt ”Opbygningen af Esajas’ Bog”. 

I kapitel 35 gives der løfter om, at Guds folk skal vende hjem efter fangenskabet i Babylon. Der laves en vej 

for dem gennem ørkenen, hvor blomsterne vil vokse frem, inspirationen for Grundtvigs salme ”Blomstre 

som en rosengård.” 

I kapitel 40 er det Gud, der kommer gennem ørkenen til Jerusalem. Han kommer som en konge til sin 

helligdom, ligesom han i sin tid kom fra Sinai til helligdommen (jf. Sl 68,18). Også for ham banes der en vej. 

Der er altså en række ligheder mellem udtrykkene i de to kapitler. Nogle af dem kan du se i oversigten 

herunder. 

Ligheder Esajas 35 - vers Esajas 40 – vers 

Ørken og ødemark. 1 3 

Vejen gennem ørkenen gøres let. 6-7 3-4 

Blomster er omtalt. 1-2: blomstrer 
springer frem i 
ørkenen 

6-7: sammenlignet med 
Guds herlighed, er 
blomsternes skønhed 
forgængelig 

Libanon omtales; det sker på forskellige måder, men er 
litterært med til at forbinde kapitlerne. 

2 16 

Esajas kalder Gud for ”vor Gud”; der er en stærk personlig 
forbindelse med folket og Gud. 

2 3, 8, jf. ”jeres Gud” i 
vers 1 og 9 

Guds herlighed vil blive set.  

Ordet for ”herlighed” (hebraisk kabod) er et betydningsfuldt ord 
hos Esajas (som i hele GT), se 

• Sagt om Gud: Es 4,5 og Es 6,3,”hele jorden er fuld af 
hans herlighed.” Se også 24,15, 16, 23; 42,8; 48, 11; 
60,1; 66,18 

• Rigernes herlighed er for intet at regne i forhold til 
Guds: se 8,17; 10,16, 18 mht. Assyrien, 13,19 mht. 
Babylon. 

I Det Nye Testamente bruges det græske ord doxa om 
”herlighed”. Det fremhæver på særlig måde Guds karakters 
herlighed, som den viser sig i Jesus som korsfæstet (se Joh 1,14; 
12,23-24, 32-33, 41). 

2 5 

Se, Gud kommer. 

Guds komme til sin helligdom har i GT to hovedbetydninger: (1) 
det kan bruges i forbindelse med indvielsen af helligdommen (jf. 
Sl 68,18) eller (2) i forbindelsen med, at Gud kommer som konge 
og opretter sit rige, en begivenhed, der indebærer dom over 
fjenderne og befrielse af Guds folk (se fx Sl 50,3; 96,13; 98,9; Dan 
7,22; Hab 3,3. 

4: med gengæld 10: med løn og 
fortjeneste 

Der dannes en hovedvej i ørkenen. 8 3 (jf. Es 33,8) 

Der gives fornyet kraft til de svage. 3-6 29-31 

 


