
Herrens rättfärdige tjänare 

(Jes 42, 49, 52, 53) 

      Jesus Kristus är Guds helige, rättfärdige och älskade tjänare. För Fadern älskar Sonen och 

Sonen älskar Fadern, Fadern är i Sonen och Sonen är i Fadern. Sådan är relationen mellan 

Gud och Jesus, i evighet har de älskat varandra. Sonen, som också kallas Ordet, blev kött och 

vandrade bland oss, med en sådan härlighet som den Enfödde har av Fadern. Sonen, som själv 

är Gud, har uppenbarat Fadern för oss. Han är den levande Gudens Son.   

           När han vandrade med oss här på jorden så hade han ödmjukat sig själv, och inte 

räknat jämlikhet med Gud såsom segerbyte. Inte så att han skulle upphöra vara Gud, men han 

hade tillfälligt lagt åtsidan vissa gudomliga egenskaper för att utföra det arbete som Fadern 

hade gett honom. Det var att han var Messias, den Smorde. Gud hade utvalt sin Son för frälsa 

de människor som omvänder sig och tror på hans namn. När Jesus vandrade på jorden var han 

alltså Faderns tjänare, och allt han gjorde det var i kraft av den helige Ande. Så Fadern sände 

sin Son i kraft av den helige Ande, detta är den treeniga frälsningen, av den treenige Guden.  

             Vi kan läsa om Herrens tjänare i profeten Jesaja, kapitlen 42, 49, 52 och 53. Där ser vi 

hur Messias ska komma och vad för arbete han ska uppfylla. 

Jesaja 42: 1-7 Se, min tjänare som jag stöder, min utvalde som min själ glädjer sig över. Jag 

har sänt min Ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hednafolken.  Han ska inte 

skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.  Ett brutet strå ska han inte krossa, en 

tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten.  Han ska inte försvagas 

eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans 

undervisning.   Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut den, han som har 

brett ut jorden med allt som växer där, han som har gett liv åt folket som bor där och ande åt 

dem som vandrar på den.   Jag, Herren , har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i 

handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken,   

för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som 

sitter i mörker. 

Här ser vi hur Messias verkar i kraft av Guds Ande. Vi ser också hur han ska vara ett ljus för 

hednafolken. Detta citeras också av Fader i Matteus 3 och av Jesus i Matteus 12 

Jesaja 49: 5-6 Och nu säger Herren , han som från moderlivet formade mig till sin tjänare för 

att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom, för jag är ärad i Herrens 



ögon och min Gud är min styrka –   han säger: Det är för lite att du bara är min tjänare som 

upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus 

för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. 

Här ser vi hur Messias ska bilda en enda församling som består av alla folkslag, att de som 

inte tidigare kände Gud ska tillbe honom och att människor från alla folkslag ska tillhöra 

Herren. Det som kommer nedan är ett lite längre stycke:  

Jesaja 52:13-53:12 Se, min tjänare ska handla vist . Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög.   

Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors och 

hans gestalt mer än Adams barn.   Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar 

förstummas, för de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har 

hört. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad?   Som en späd 

planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller 

majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till.   Han var föraktad och övergiven 

av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man 

skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom.   Men det var våra sjukdomar 

han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och 

pinad.   Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på 

honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.   Vi gick alla vilse som får, 

var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.   Han blev 

misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort 

för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.   

Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort 

från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?   Han fick sin grav bland 

de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt, och inget 

svek fanns i hans mun.   Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör 

hans liv till ett skuldoffer , får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha 

framgång genom hans hand.   Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli 

tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han 

bär deras skulder.   Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han 

få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar 

de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. 

Här ser vi kristendomens mest grundläggande budskap, att Jesus Kristus dog för våra synder 

och att vi har liv genom hans död. Han är rättfärdig och han förklarar oss rättfärdiga.  


