
I Jesaja 55 kallar Herren ännu
en gång folket att komma till
honom. I kapitel 55 ger han fler
skäl till varför det skingrade
Israel och var och en av oss
borde vilja lita på och följa
honom. De allra första orden,
”Hör på”, är en uppmaning till
oss att vara uppmärksamma.

Förstå skrifterna

Jesaja 55

Jesaja 55:3–4 – Varför talar han om David?
Den ”David” som avses här är Jesus Kristus, som var laglig
arvinge till Davids tron. David betyder ”den älskade” på hebre-
iska. När senare profeter i Gamla testamentet talar om David,
avser de vanligtvis Davids tron och talar alltså om Messias.

Studera skrifterna

Med egna ord

1. Jämför Jesaja 55:1–2 med 2 Nephi 9:50–51 där Jakob tycks
använda Jesajas ord. Förklara med egna ord vad dessa
verser betyder för dig.

2. Hur tror du att någon kan ”köpa” och ”äta” den mat som
Herren erbjuder i dessa verser? Läs Johannes 4:10–14 eller
Johannes 6:29–35, 47–51 för ytterligare upplysningar.

Nyckelskriftställe – Jesaja 55:8–9

1. Rita en schematisk översikt som illustrerar budskapet
i dessa två verser.

2. På vad sätt är budskapet i dessa verser trösterikt?

3. Läs Jakob 4:8 och berätta hur vi kan lära känna Guds
tankar och vägar.

Böj ert öra (v 3) – Lyssna

Jesaja 55

En inbjudan från Herren

Jesaja 56 berättar om att Herren sade att han skulle frälsa
Israels barn och även erbjuda samma välsignelser till alla
andra som ville ha dem. Lägg märke till uttrycken ”de främ-
lingar” i vers 6 och ”ännu fler” i vers 8.

I de fyra sista verserna i Jesaja 56 började Jesaja tala rakt på
sak till folket om deras synder. Hans varningar fortsätter till
slutet av kapitel 59. Jesaja 57 återger de starka ord han talade
i fråga om avgudadyrkare. Han använder återigen äktenska-
pet som symbol för det förbundsförhållande som råder mellan
Israel och Herren. Om de som slutit förbund med Herren
var symboliskt ”gifta” med honom, då var de israeliter som
dyrkade andra gudar ”äktenskapsbrytare”. Jesaja talade om
vad som skulle hända dem på grund av deras synder och
visade att vi ibland straffas lika mycket av våra synder som
för dem. Jesaja talade också om vad Herren skulle göra för
dem som förblev trofasta. Att förbli trofast vid denna tid var
svårt eftersom de flesta hade glömt Herren, och hela folket
tvingades att känna på följderna. Därför använde Herren ord
som ”ge liv” (v 15), ”bota” (v 18–19) och ”tröst” (v 18).

Innan och medan du läser Jesaja 58, tänk då på följande
frågor:

Vad är syftet med fastan? Vilken var den mest meningsfyllda
fasta du har varit med om? Varför? Vad är syftet med att
helga sabbatsdagen? Vilka välsignelser har du fått av att
helga sabbatsdagen?

Jesaja 58

Fastan och sabbaten

Jesaja 57

Herren har kraften att bota

Jesaja 56

Herren frälser alla nationer
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Förstå skrifterna

Jesaja 58

Studera skrifterna

Gör en uppställning

Gör en uppställning i din anteckningsbok enligt nedanstående
och fyll i den med det som du hittar i Jesaja 58:3–12.

Ge exempel

1. I Jesaja 58:13–14 gav Herren oss principer som hjälper oss
att veta hur vi kan helga hans sabbatsdag. Lista dessa
principer. Läs Läran och förbunden 59:9–14 och utöka din
lista med ytterligare principer.

2. Ge för varje princip du har listat ett exempel på hur vi kan
följa den principen på sabbaten. Ge sedan ett exempel på
hur vi kan bryta mot den principen på sabbaten.

3. Lista med hjälp av Jesaja 58:13–14 Herrens utlovade
välsignelser till dem som helgar sabbatsdagen.

Vi straffas ofta såväl för som av våra synder – alla synder får
nämligen konsekvenser. I Jesaja 59:1–15 talade Herren om
för Israel vilka synder de begick och sade att så länge de fort-
satte i sina synder kunde han inte hjälpa dem – då måste
de drabbas av konsekvenserna av dessa synder. Å andra sidan
talar Herren i verserna 16–21 om den hjälp han kommer att
ge de rättfärdiga.

Jesaja 59

Synder och konsekvenser

Vad vi bör göra 
när vi fastar

Vad vi bör avstå 
från när vi fastar

Välsignelser som Herren 
lovar om vi fastar på 

det sätt som han har befallt

Ditt kött och blod (v 7) –
Familjen, släkten
Arvedel ( v 14) – Välsignelser

Ok (v 6, 9) – Ett redskap av trä
eller metall som placeras
över bogen på två dragdjur
och som hjälper dem att med
förenade krafter dra en vagn
eller en plog. ”Ok” i dessa
verser symboliserar bördor
som fattigdom eller synd

Äldste Packer profeterade: ”De som nu över hela världen
kommer i tiotusental skall oundvikligen komma som en flod-
våg dit där familjen är trygg. Här [i kyrkan] skall de dyrka
Fadern i Kristi namn, genom den Helige Andens gåva, och
veta att evangeliet är den stora planen för lycka och återlös-
ning” (Nordstjärnan, jul 1994, s 19–21).

Äldste Packers profetia
påminner om den i Jesaja
60. I kapitel 60 talar Jesaja
om en mörkrets dag på
jorden när Sion ska åter-
uppbyggas och synas lång
väg och få alla jordens
nationer att ära henne och
söka ledning hos henne.

Jesaja 61 är ytterligare ett kapitel som talar om de välsignel-
ser som kan komma Guds folk till del om de är trofasta mot
honom. I de tre första verserna talar Jesaja om sin mission att
upplyfta och välsigna Israels hus. Men denna mission till-
kommer i än högre grad Frälsaren, och Jesaja företräder
honom endast inför folket. Dessa verser kan tillämpas på alla
som kallas att företräda Frälsaren.

Jesaja 61

Herrens och hans 
tjänares mission

Jesaja 60

Låt ditt ljus lysa

Hopp om 
evigt liv

Tempel-
äktenskap

Rent
samvete

Frisk
kropp Mission

Tempelbegåvning
Starkt

vittnesbörd

Befordran inom prästa-
dömet
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Förstå skrifterna

Jesaja 61:1–3

Studera skrifterna

Förklara uppfyllelsen

1. Läs Lukas 4:16–21 och förklara vad Jesus sade om
Jesaja 61:1–3.

2. Skriv om de sätt som du vet att Frälsaren uppfyllde profe-
tiorna på i dessa verser eller sätt som han fortsätter att
uppfylla profetiorna på.

Jesaja 62 beskriver återigen de välsignelser som ska komma
över Israels hus den dag de blir återlösta. Dessa löften gäller
även personer som har omvänt sig och insamlats till
Jesus Kristus och hans kyrka – välsignelserna är desamma.

I Jesaja 62 lär vi oss också att Jesaja och andra Herrens
tjänare inte kommer att sluta att predika och arbeta till
förmån för Herrens folk förrän det har fått alla utlovade
välsignelser (se v 1, 6–7, 10)

Jesaja 63 berättar om de händelser som ska inträffa vid tiden
för Jesu Kristi andra ankomst.

Jesaja 63

Jesu Kristi andra ankomst

Jesaja 62

Återlösningen av Israels hus

Huvudprydnad i stället för
aska (v 3) – Syftar på sedvän-
jan att strö aska över huvudet
vid djup sorg. Herren lovar
här en vacker huvudbonad,
med innebörden att folket inte
längre ska sörja

Förbinda (v 1) – Hela eller
bota
Hämndens dag (v 2) –
Dagen då Herren straffar
de ogudaktiga och belönar
de rättfärdiga

Förstå skrifterna

Jesaja 63:1–9

Studera skrifterna

Hitta fakta om Kristi andra ankomst

Läs också Läran och förbunden 133:45–53 och hitta svaren på
följande frågor om Kristi andra ankomst:

1. Hur kommer Herren att vara klädd?

2. Varför kommer han att vara klädd på detta sätt?

3. Vad kommer Herren att säga?

4. Vilka känslor kommer Herren att ha?

5. Vad kommer de ”friköpta” att säga när han kommer?

Jesaja 64 är skriven i form av en bön. Bönen uttrycker en
önskan om att Herren ska komma och tillintetgöra de ogud-
aktiga och belöna de rättfärdiga. Läran och förbunden
133:38–45 hjälper oss att förstå att Herrens tjänare kommer
att uppsända denna bön i de sista dagarna.

Jesaja 64

De rättfärdigas bön

Återlöste (v 9) – Betalade
priset för att befria någon ur
fångenskap

Hämndens dag (v 4) –
Domens dag
Har gjort mot oss (v 7) –
Välsignat oss
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Jeremias mission började omkring 626 f Kr. Han var en av
flera profeter som verkade under kung Josias regeringstid 
(se 2 Kung 22–23).

Början och slutet
Under Jeremias verksamhetstid
besegrade babylonierna assyrierna
och blev en världsmakt. Ledarna
och folket i Juda var oroliga för att
Babel också skulle besegra deras
lilla nation, så för att skydda sig för-
sökte de ingå allians med Egypten.
Jeremia varnade folket och sade
att de måste omvända sig och söka
sin räddning hos Herren i stället
för att vända sig till Egypten eller
något annat land.

Under en rad angrepp under många år förde babylonierna bort
många judar från deras utlovade land till Babylon. Profeterna
Daniel och Hesekiel var några av dem som fördes bort. Lehi
och hans familj uppmanades av Herren att fly från Jerusalem
för att undgå den ödeläggelse som den babyloniska hären kort
därefter åstadkom. Det är beaktansvärt att mässingsplåtarna

som Lehis familj tog med sig innehöll profetior av profeten
Jeremia (se 1 Nephi 5:13). Jeremia fortsatte att predika omvän-
delse, men hans ord hade föga inverkan på folket. Den siste
kungen i Jerusalem, Sidkia, ogillade Jeremias budskap och lät
gripa och fängsla honom. När babylonierna kom en sista gång
och förstörde Jerusalem och förde bort Sidkia som fånge, flydde
Jeremia ur landet till Egypten.

Förberedelser inför studierna av Jeremia
Liksom Jesaja hade Jeremia ett uttrycksfullt språk. Han
använde sig av poesi och symbolik i sin undervisning. Liksom
profeten Mormon i Mormons bok hade Jeremia den svåra
uppgiften att framföra varnande budskap och förutsägelser om
förgörelse till ett folk som helt enkelt inte ville omvända sig
och stod inför sin undergång. Jeremia fick lida stor förföljelse
för sitt predikande.

Även om Jeremias budskap till stor del är dystert, handlar det
även om hopp och om Guds kärlek till sitt förbundsfolk.
Efter att de straffdomar som Jeremia profeterat om hade gått
i uppfyllelse, lovade Herren att han åter skulle visa barm-
härtighet mot förbundets barn och samla dem till sig igen,
ett mönster som Herren har följt in i våra dagar.
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Jeremias bok

Ett av skälen till att Jesajas ord är så ”stora” är att de förkla-
rar så mycket om Guds stora plan och den centrala roll som
Jesus Kristus spelar som vår Frälsare i den planen. I Jesaja
läser vi såväl om händelser som inträffade i föruttillvaron
som om händelser som kommer att inträffa under tusenårs-
riket. Jesaja 65–66 talar om tusenårsriket. Men i verserna
1–16 i Jesaja 65 avslutar Herren sitt budskap till israeliterna
på Jesajas tid. Han sade att han alltid hade funnits till hands
för dem för att hjälpa och återlösa dem (se v 1–2, 12), men att
de valde ogudaktighet i stället (se v 3–4, 11).

Eftersom Herren älskade israeliterna lovade han att inte helt
förgöra dem (se v 8–10). Han lovade också att han skulle
försöka ge samma välsignelser som de hade förkastat åt fram-
tida israelitiska generationer och även till andra (se v 13–15).
Till och med då Herren straffar Israel förnimmer vi den stora
kärlek som han hyser för dem och för alla människor.

Jesaja 65

Tusenårsriket

Förstå skrifterna

Jesaja 65:17–25

Studera skrifterna

Sök kunskap om tusenårsriket

1. Lista det som du lär dig om tusenårsriket i Jesaja 65:17–25.

2. Anta att du skulle få leva under tusenårsriket, vilket av allt
det du skrev skulle du vilja vara med om? Varför?

Jesaja 66 sammanfattar Herrens budskap genom Jesaja: Om ni
är trofasta ska dagen komma då ni får er belöning, även om
ni för tillfället förföljs och prövas. Vänta på Herren så ska ni
och hela världen få vara med om dagen då allting ska ställas till
rätta – då de orättfärdiga straffas och de rättfärdiga belönas.

Jesaja 66

Ett hopp om Sion

Där skall (v 20) – Från och med då


