
Förstå skrifterna

Jesaja 49

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar Jesaja 49.

Leta efter sådant som lär dig något
om Jesus Kristus

Välj ut verser i Jesaja 49 som du tycker beskriver Jesus
Kristus – hans verksamhet, hans kraft och hans kärlek –
och förklara varför du valde just dessa verser.

Ett viktigt tillägg

1. Det finns ett ytterst viktig tillägg till Jesaja 49 i 1 Nephi
21:1. Läs 1 Nephi 21:1 och skriv vem Herren talar till i detta
kapitel.

2. På vilka sätt tycker du att beskrivningen av dessa männi-
skor kan symbolisera människor i vår tid?

Israels återlösning

Grundtemat i Jesaja 49 är Israels insamling eller återlösning.
Hitta en vers eller flera som besvarar följande frågor om
Israels återlösning: Vilka? Hur? Varför? Skriv dessa frågor
i din anteckningsbok och ange efter dem verserna som rör
frågan. Stryk gärna under dessa verser i dina skrifter och
skriv frågan i marginalen intill versen.

Kom ihåg att även om vi ofta talar om Israels insamling som
en gruppföreteelse, bör vi inse att insamlingen också äger
rum när någon insamlas till Herren och hans kyrka. Vi kan se
på Israels insamling undan deras fiender i forna dagar som
en parallell till vår egen insamling till Herren ur syndens och
orättfärdighetens fångenskap.

Jesaja 50 spinner vidare på tankegången i Jesaja 49.

Jesaja 50

Återvänd till Herren

Hednafolken (v 6) – De som
inte tillhör Israels hus
Baner (v 22) – Fana, fälttecken

Koger (v 2) – Fodral för pilar
som bärs vid bältet eller på
ryggen

Förstå skrifterna

Jesaja 50

Jesaja 50:6 – ”Jag höll fram . . . mina kinder åt dem
som ryckte ut mina skäggstrån ”
Om en man ville förödmjuka en annan man, ryckte han ut ett
hårstrå ur dennes skägg som ett tecken på sin ringaktning.

Jesaja 50:10 – Vem kan trofast följa Herren utan att
bli välsignad och lycklig?
Denna uppmaning att följa Herren i Jesaja 50 liknar den som
kung Benjamin gav till sitt folk i Mosiah 2:41.

Studera skrifterna
Gör uppgifterna A eller B medan du studerar Jesaja 50.

Vad lär du dig om Jesus Kristus?

Läs Jesaja 50:5–7; 1 Nephi 19:9 och Läran och förbunden
19:16–19 och skriv vad dessa skriftställen lär dig om:

1. Vad Frälsaren uthärdade för att åstadkomma försoningen.

2. Vad som motiverade honom att genomgå ett så enastående
svårt och plågsamt lidande.

Ge ett exempel

1. Beskriv de två slags människor som Jesaja talade om 
i verserna 10–11.

2. Tänk på någon situation som ungdomar i din ålder ställs
inför. Ge ett exempel på hur dessa två slags människor
skulle handla i den situationen.

Jesaja 51–52 behandlar samma hoppingivande tema som
tidigare kapitel och innehåller uppmuntrande ord till dem
som litar på Herren. I dessa kapitel läser vi om Herrens stora

Jesaja 51–52

Vakna upp!
Och kom till honom

Gå till rätta med (v 8) – 
Tvista med

Fordringsägare (v 1) – Person
som någon står i skuld till
Sorgdräkt (v 3) – Klädsel av
svart getskinn som bars vid
sorg
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makt över allting, och särskilt över Israels fiender. Personer
som är fångna i syndens garn kan tillämpa dessa skriftställen
på sig själva och ta emot detta budskap: Herren kommer att
lämna kraftfull hjälp åt dem av hans barn som har gått vilse
men som nu sätter sin lit till honom och håller hans bud.

Många älskar och citerar gärna
Jesaja 53 på grund av dess
rörande vittnesbörd om Jesu
Kristi mission. Detta kapitel
innehåller Jesajas profetia om en
Messias som ska frälsa sitt folk,
inte med svärd och krig utan
genom ödmjukt lidande. Läs
Jesaja 53 noggrant och var
uppmärksam på vad Jesaja för-
söker hjälpa oss att känna och
förstå när det gäller Messias.

Förstå skrifterna

Jesaja 53

Studera skrifterna

Nyckelskriftställe – Jesaja 53:3–5

Gör en uppställning enligt nedanstående. När du har läst
verserna som nämns i den andra kolumnen, försök då
att hitta en vers i Jesaja 53 som tycks profetera om händelsen
som du har läst om. I tredje kolumnen ska du kort förklara
varför du valde versen ur Jesaja 53 och vad den säger om
Frälsaren.

Svek (v 9) – Handlande som innebär att inte löften hålls

Jesaja 53

Jesu Kristi lidande förutsagt

Vad kände du?

Efter att ha läst alla ovanstående skriftställen och hela Jesaja
53, skriv då kort om vad som gjorde det största intrycket
på dig i kapitel 53 och vad du känner när du tänker på vad
Frälsaren har gjort för dig och hela människosläktet.

När Herren i Jesaja 54 talar om Israels barns skingring och
fångenskap jämför han sitt förhållande till dem med ett
äktenskap. Även om de har levt åtskilda en tid lovar han
barmhärtigt och vänligt att ta tillbaka dem på nytt och vara
deras ”man” för evigt (Jesaja 54:5). Detta löfte kan också
tydas som ett hoppingivande löfte åt dem som har syndat och
tror att Herren inte kommer att ta tillbaka dem trots att de
har omvänt sig.

Jesaja 54

Den gode äkta mannen

Vers i Jesaja 53 Uppfyllelse Förklaring

Matteus 13:54–58

Läran och förbunden 19:16

Lukas 22:54–62

Johannes 1:11

Matteus 26:36–46

Mosiah 3:7

2 Nephi 9:21

Alma 7:11–13

Markus 15:25–28

Johannes 19:4–12

Johannes 19:38–42

Läran och förbunden 45:3–5
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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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