
Låt inte Skriften dela oss – om ”den lidande tjänaren” 
 

Det sägs ibland, möjligen baserat på George Bernard Shaw, om England och USA att de är 

”two countries divided by one common language.” Möjligen skulle en parafras vara giltig för 

judisk och kristen texttolkning: två religiösa traditioner åtskilda av en gemensam helig skrift. 

Ett slående exempel på hur samma text kan ge radikalt olika tolkningar är texten som inom 

Svenska kyrkan läses den första söndagen efter trettondedagen i år: Jes. 42:1-7. Den här 

texten är en av de fyra stycken som kallas ”tjänarsångerna”: Jesaja 42, 49, 50 och 52-53, inom 

kristen tradition förstådda som förutsägelser om Jesus som Messias. Att Jesaja talar om Jesus 

är en tradition med djupa rötter i kristen läsning. I ett manuskript av kyrkofadern Hieronymus 

kommentar på Jesaja som förvaras i Durhams domkyrkobibliotek finns en illustration av 

profeten Jesaja. Under honom sitter Hieronymus, med en liten textruta med en uppmuntran: 

Dic tu Isaias, dic testimonium Christi – ”Tala du, Jesaja, tala om för dem om Kristus!” 

När grundperspektivet är att Jesaja pekar fram mot Jesus, då präglas läsningarna lätt av en 

centripetal effekt, där alla möjliga texter dras in och får sitt värde, inte utifrån sitt eget 

vittnesbörd, utan utifrån vad de har att säga kristna. Men Jesaja skrevs århundraden innan det 

fanns en religion kallad kristendom, och har även efter kristendomens framväxt fortsatt att 

läsas av judar, som har sina egna tolkningar av Jesajas budskap. I Jesaja 42 läser vi om en 

”tjänare”, en ”utvald”, över vilken G-ds ande vilar. Han ”ropar inte, han höjer inte rösten”, 

”det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte.” Den här 

tjänargestalten ”ska inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden.” 

Sedan kommer, i 2000 års bibelöversättning, ett märkligt översättningsval. I vers 6 sägs det, i 

den version man hör om man går till en svenskkyrklig gudstjänst: ”Genom dig ingår jag ett 

förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken.” 

Att någon gärna velat man skulle tänka att Jesaja dicit testimonium Christi, är tydligt. Det 

finns nämligen ingen grund i hebreiskan för att översätta det som att förbund ingås genom den 

här personen med ett folk. En rimligare översättning hade nämligen varit: ”Jag utpekar dig 

som ett folkförbund, som ett folkslagens ljus.” Man ska alltid se upp med översättningar, men 

man ska även se upp med kontext. Söndagens text är bara ett kort utdrag ur en längre text, 

som i Jes. 41:8 uttryckligen säger: ”Och du, Israel, är min tjänare, Jakob, den jag valt ut.” 

Att det snarast är frågan om en personifikation av själva folket Israel, snarare än en 

messiasfigur, är inte bara ett modernt akademiskt perspektiv utan går långt tillbaka i judisk 

tradition. Rashi, rabbi Shlomo Yitzchaqi, den största av alla judiska bibelkommentatorer, 

aktiv i Frankrike på 1000-talet, skriver om Jes. 42:1 att det här är frågan om folket Israel, som 

genom historien utsatts för lidande men som kommer att bestå ”tills han har satt rätten på 

plats i landet, och kustländerna väntar på hans undervisning (Tora).” 

I den judiska kalendern läses Toran kontinuerligt, från början till slut, under ett år. 

Tillsammans med varje så kallad parasha, veckostycke, läses även ett profetstycke, en 

haftara, vilket är grunden till den kristna traditionen att läsa bibelstycken tillsammans i 

gudstjänsten. I den judiska läsningscykeln används Jesaja 42 (42:5-43:10) tillsammans med 

parashat Bereshit, den allra första textläsningen ur Toran (1 Mos 1:1-6:8). Här har rabbinerna 

tagit fasta på ”Så säger G-d, J-HVH, som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden 



med allt vad den alstrar” ur Jes. 42:5. Där går länken snarare från skapelseverket till en 

framtid i vilken folket inte kommer att plågas eller utsättas för förtryck, utan kommer att 

kunna dela sin lära, sin Tora, med de andra folken, ”för att lyfta upp och förhärliga Toran” 

(Jes. 42:21). För ett folk som i århundraden levt med förtryckets verklighet över sig har 

tjänaren i Jesaja varit en källa till hopp och identifikation – inte en enskild person, utan alla 

som kunnat sätta sig in i den rollen.  

Att de olika religionerna tagit olika vägar i sin tolkning är ingenting i sig att begråta – dock 

måste det erkännas öppet att den kristna tolkningen är en kreativ, lekfull tolkning där den 

kristna gruppens erfarenhet av G-ds handlande i historien läses tillbaka in i Jesajas bok. 

Bibeln kan alstra många meningar, men vi kan tillsammans arbeta för att detta blir till positiva 

länkar mellan oss, snarare än upphov till konflikt. Detta, i Jesajas ord, för att lyfta upp och 

förhärliga Toran, som vi delar, men som inte bör dela oss. 
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