Esajas 55-66: Opbygning – af Dr. Paul B. Petersen
Kapitlerne 55-66 udgør den syvende og sidste større sektion i Esajas’ Bog. Når man ser nøjere på disse kapitler, fremstår løftet om det genrejste og
strålende Jerusalem i kapitel 60 som det store centrum i denne sektion, der kan inddeles i syv underafsnit som vist i opstillingen herunder.

A

Invitation til at vende om til Gud samt løfte om fremtidig genoprettelse (55,1-56,12)
• Temaer:
o Sabbatshelligholdelse (56,2.4.6)
o Hedninger inkluderes i tilbedelsen i Jerusalem (56,3-8)
o De landflygtiges hjemkomst (55,12-13; 56,8)
o At søge Herren, mens han kan findes (55,6)
• Forandring af naturen: planter (55,12-13)
B

Fordømmelse af de uomvendte i Guds folk, med en notits om håb (57,1-21)
• Exodus-motiv: ”Byg vej, byg vej og ban den, fjern hindringer for mit folks vej!” (57,14)
Opfordring til at genetablere ægte retfærdighed (58:1-59:21)
• Fasten skal kaldes (hebraisk qara’) en dag til ”Herrens behag” (hebraisk ratson)
• Fanger skal sættes fri (58,6)
• Ruiner skal genopbygges (58,12)
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Israels og Jerusalems herlig fremtid (60,1-22)
Opfordring til at genetablere ægte retfærdighed (61,1-62,9)
• Jubelåret ”udråbes” (hebraisk qara’) som et ”nådeår” (hebraisk ”år med ratson) for Herren (61,2)
• Fanger skal sættes fri (61,1)
• Ruiner skal genopbygges (61,4)
Fordømmelse og den kommende straf over de uomvendte i Guds folk, med bøn for tilgivelse (62,10-64,11)
• Exodus-motiv: ”Ban en vej for folket! Byg vej, byg vej, rens den for sten!” (62,10)
Invitation til at vende om til Gud samt løfte om fremtidig genoprettelse (65,1-66,24)
• Temaer:
o Sabbatten (66,23)
o Hedningernes inkluderes i Jerusalems genrejsning (66,18-21)
o De Landflygtiges hjemkomst (66,18-21)
o Gud var ”at finde for dem, der ikke søgte” ham (65,1)
• Forandring af naturen: dyr og mennesker (65,20.25)

Læseren vil i denne oversigt kunne se nogle af de fællestræk, der er mellem afsnit A og A1, B og B1 og C og C1, træk, der hjælper til at vise, hvorledes
sektionen litterært er omhyggeligt opbygget.
Selv om nogle forskere anser kapitel som en ny begyndelse, kan det påvises, at kapitel 55 og 56 hænger nøje sammen. Lyt evt. til ”Smagsprøver fra
Esajas 55-58”, hvor der siges lidt om sammenhængen mellem disse to kapitler.

