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Kallelse Till Tjänst 
Profeten Jesaja får se HERREN 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

"Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” (Jes 6:8) 

Bibeltext 
I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans 
mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två 
täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till 
den andre: "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet." 
Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt 
av rök. Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor 
ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot." Då 
flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade 
tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: "När nu detta har rört vid dina 
läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad." Och jag hörde 
HERRENS röst. Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sade 
jag: "Här är jag, sänd mig!" Han sade: "Gå och säg till detta folk…  (Jesaja 6:1-9) 

Inledning 
Min rubrik idag är ”kallad till tjänst”. Vår längtan inför den här hösten har varit 
och är att HERREN skall gripa oss och använda oss att nå människor med 
evangeliet. För, som vi har sagt, hur skall människor kunna tro om ingen 
förkunnar, och hur skall någon kunna förkunna utan att vara utsänd? Jag tror 
den här dagens ord från HERREN är en kallelse till tjänst. 

Texten vi har läst handlar om en annan person som Gud kallade och använde, 
Jesaja. Läser man om Jesaja ser man att han var verksam i Jerusalem i södra 
delen av det delade israeliska kungariket under c:a 50 år på 700-talet f. Kr., 
samtida med flera andra stora profeter i GT och under flera av sydrikets kungar. 
Situationen i landet var ungefär som på vår tid: hög levnadsstandard materiellt 
sett, men en eskalerande omoral och avgudadyrkan. Det fanns också ett växande 
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hot österifrån, där den framväxande supermakten Assyriens inflytande växte 
alltmer.  

Jesajas budskap till folket var en ganska omfattande domsförkunnelse, men vi 
hittar också mycket av GT:s allra största Messias-profetior i just Jesaja-boken. 
Man brukar kalla Jesaja för GT:s evangelium, och den kanske allra främsta 
orsaken är beskrivningen av den lidande tjänaren i Jesaja 53 (52:13-53:12 ). 1

Jesaja får alltså frambära evangelium i en andligt sett mycket mörk tid: där synden 
blev större, där överflödade nåden ännu mer (Rom 5:20). 

Vår bibeltext som behandlar Jesajas kallelse till tjänst utspelar sig ungefär 740 f. 
Kr. I denna text finns en del saker som är generellt för hur Gud kallar 
människor till tjänst, och det är min bön att HERREN idag skall kalla oss till sin 
tjänst på samma sätt som han gjorde med Jesaja. 

Predikan 
1. Kallelsen skedde vid en specifik tidpunkt: I det år då kung Ussia dog…(6:1) 

2. Kallelsen innebar en vision av HERRENS kungamakt (6:1-2) 

3. Kallelsen innebar en vision av HERRENS helighet och härlighet (6:3-4) 

4. Kallelsen innebar en medvetenhet om profetens och folkets synder (6:5) 

5. Kallelsen innebar en rening från synden (6:6-7) 

6. Kallelsen innebar att höra HERRENS röst (6:8) 

7. Kallelsen innebar en kallelse till att vara HERRENS budbärare (6:8) 

8. Kallelsen besvarandes jakande av profeten (6:8): Här är jag, sänd mig! 
9. Kallelsen innebar att HERREN lade sina ord i profetens mun: Gå och säg till 

detta folk… 

Avslutning 
Något av det mest fascinerande med den här berättelsen är att Johannes skriver i 
sitt evangelium att det var Jesu härlighet som Jesaja såg: Detta sade Jesaja, därför att 
han såg hans härlighet och talade om honom (Joh 12:41). Slutsatsen blir att Jesus kallar 
oss till tjänst idag. Vill vi svara med Jesajas ord (parafraserat i enlighet med 
Arnold Böruds sångtext): Jesus, här är jag, sänd mig?

 Andra Messias-profetior i Jesaja är t.ex. 7:14, 9:1-2, 11:1-10, 42:1-9, 49:1-6, 50:4-11,  61:1-21
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