
 Esajas kap. 53 med flere (Profeti om Jesus med mere)

      v1  Hvem troede på det, vi hørte?
      For hvem blev Herrens arm åbenbaret?
       v2  Han skød op foran Herren som en spire,
      som et rodskud af den tørre jord.
      Hans skikkelse havde ingen skønhed,
      vi så ham, men vi brød os ikke om synet.
       v3  Foragtet og opgivet af mennesker,
      en lidelsernes mand, kendt med sygdom,
      én man skjuler ansigtet for,
      foragtet, vi regnede ham ikke for noget.

       v4  Men det var vore sygdomme, han tog,
      det var vore lidelser, han bar;
      og vi regnede ham for en, der var ramt,
      slået og plaget af Gud.
       v5  Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
      og knust for vore synder.
      Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
      ved hans sår blev vi helbredt.
       v6  Vi flakkede alle om som får,
      vi vendte os hver sin vej;
      men Herren lod al vor skyld ramme ham.

       v7  Han blev plaget og mishandlet,
      men han åbnede ikke sin mund;
      som et lam, der føres til slagtning,
      som et får, der er stumt, mens det klippes,
      åbnede han ikke sin mund.
       v8  Fra fængsel og dom blev han taget bort.
      Hvem tænkte på hans slægt,
      da han blev revet bort fra de levendes land?
      For mit folks synd blev han ramt.
       v9  Man gav ham grav blandt forbrydere
      og gravplads blandt de rige,
      skønt han ikke havde øvet uret,
      der fandtes ikke svig i hans mund.

       v10  Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom.
      Når hans liv er bragt som skyldoffer,
      ser han afkom og får et langt liv,
      og Herrens vilje lykkes ved ham.
       v11  Efter sin lidelse ser han lys,
      han mættes ved sin indsigt.
      Min tjener bringer retfærdighed til de mange,
      og han bærer på deres synder.
       v12  Derfor giver jeg ham del med de store,
      med de mægtige deler han bytte,
      fordi han hengav sit liv til døden
      og blev regnet blandt lovbrydere.
      Men han bar de manges synd
      og trådte i stedet for syndere.
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         Ezekiel 18,4

v4  Alle menneskers liv 
tilhører mig; faderens liv 
såvel som sønnens liv 
tilhører mig. Den, der 
synder, skal dø!

                Daniel 12,2

v2  Mange af dem, der sover i   
jorden, skal vågne, nogle til  evigt liv,
andre til forhånelse, til evig afsky.

    Mikas bog 5,1

       v1  Du, Betlehem, Efrata,
      du er lille blandt Judas slægter.
      Fra dig skal der udgå én,
      som skal være hersker i Israel;
      hans udspring er i fortiden,
      i ældgamle dage.
       v2  Men han skal prisgive dem,
      indtil den fødende kvinde har født,
      og resten af hans brødre
      vender tilbage til israelitterne.

                          
                             Esajas 49

      v1  Hør mig, I fjerne øer,
      lyt, I folk langt borte:
      Herren har kaldet mig fra moders liv,
      fra fødslen kaldte han mig ved navn.

       v2  Han gjorde min mund til et skarpt sværd,
      i skyggen af sin hånd skjulte han mig;
      han gjorde mig til en spids pil,
      i sit kogger holdt han mig gemt.

       v3  Han sagde til mig: Du er min tjener,
      Israel, ved dig viser jeg min herlighed.

       v4  Men jeg sagde: Forgæves har jeg anstrengt 
      mig,       på tomhed og vind har jeg brugt mine
      kræfter.       Dog, min ret er hos Herren,
      min løn er hos min Gud.

       v5  Men nu har Herren talt,
      han som har dannet mig fra moders liv til sin
      tjener       for at føre Jakob tilbage,
      så Israel samles hos ham.
      Jeg bliver agtet i Herrens øjne,
      min Gud bliver min styrke.

       v6  Han sagde: Det er ikke nok, at du som min  
      tjener så du kan genrejse landet
      og fordele de øde jordlodder.

       v7  Dette siger Herren,
      Israels Hellige, som løskøber det,
      til ham, der er ringeagtet og afskyet af folk,
      til herskernes tjener:
      Konger skal se det og rejse sig,
      stormænd skal kaste sig ned
      for Herren, som er trofast,
      for Israels Hellige, som udvælger dig.

       v8  Dette siger Herren:
      I nådens tid bønhører jeg dig;
      på frelsens dag hjælper jeg dig.
      Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,       

      v9  Til fangerne skal du sige: Gå ud!
      og til dem i mørket: Kom frem!
      Langs vejene skal de græsse,
      i det nøgne land finder de græsning

       v10  De skal hverken sulte eller tørste,
      hede og sol skal ikke plage dem,
      for han skal føre dem i sin barmhjertighed
      og lede dem til kildevæld.      
 
     v11  Jeg gør alle mine bjerge til vej,
      og mine veje skal bygges højt.

       v12  Se, de kommer fra det fjerne,
      de kommer fra nord og fra vest,
      de kommer fra Sinims land.

       v13  Himlen skal råbe af fryd og jorden juble,
      bjergene skal bryde ud i fryderåb,
      for Herren trøster sit folk,
      han forbarmer sig over sine hjælpeløse. 
      skal genrejse Jakobs stammer
      og føre Israels overlevende hjem;
      derfor gør jeg dig til et lys for folkene,
      for at min frelse skal nå til jor
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