
Manuskriptet till Joseph Smiths översättning av Bibeln säger att
Höga Visan inte är inspirerade skrifter.
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Höga Visan

Jesajas bok har rönt mer uppmärksamhet och lovord från andra
författare till heliga skrifter än någon annan bok. Nephi
använde Jesajas ord för att han mer ”till fullo måtte kunna
förmå [sina bröder] att tro på Herren, deras Återlösare”
(1 Nephi 19:23) och sade att ”min själ fröjdar sig i hans ord”
(2 Nephi 11:2). Dessutom sade Nephi att Jesajas ord skulle
få folket att ”upplyfta sitt hjärta och fröjda sig inför alla männi-
skor” (2 Nephi 11:8). Nephis bror Jakob lärde att de som är av
Israels hus skulle tillämpa Jesajas ord på sig själva (2 Nephi 6:5;
11:8). Frälsaren uttryckte sin höga uppskattning av Jesajas
skrifter.

”Jesajas ord äro stora”
I Nya testamentet citeras Jesaja oftare än någon annan profet.
Författarna i Mormons bok citerade eller parafraserade 35 pro-
cent av Jesajas bok. I Läran och förbunden finner vi hundratalet
hänvisningar till Jesaja antingen genom citat, parafras eller tolk-
ning av hans lärdomar. När Kristus besökte nephiterna efter sin
uppståndelse uppmanade han dem att rannsaka uppteckning-
arna ”sorgfälligt, ty Jesajas ord äro stora” (3 Nephi 23:1).

Viktig bakgrund till Jesaja
Jesaja levde och profeterade omkring 740–700 f Kr. Under den
tiden erövrade assyrierna Israel, Nordriket. Juda, Sydriket, där
Jesaja var bosatt, var tvunget att betala skatt till Assyrien och
stod också inför sin undergång. Men de skonades tack vare att
judakungen Hiskia följde Jesajas råd. Jesaja uppmanade Juda
att fortsätta att omvända sig annars skulle de också förgöras –
inte av assyrierna utan av babylonierna.

Jesaja talade mer än någon annan profet i Gamla testamentet
om Jesu Kristi första och andra ankomst. Han hade ett unikt,
inspirerat sätt att undervisa. Många av hans profetior rör inte
enbart hans egen tid, utan också Jesu Kristi tid, vår tid och
framtiden. Ibland kan till och med en vers eller en grupp av
verser handla om mer än en tidsperiod.

Hur man läser Jesaja
Jesaja var inte endast en Guds profet utan också en stor förfat-
tare och en skald för Israels stammar. Av det skälet kan somligt
i hans skrifter vara svårt att förstå om man läser det i översätt-
ning från hebreiska till något annat språk. Kom ihåg vad du
lärde dig om hebreisk poesi i inledningen till Psaltaren (se s 130).
De begrepp som förklarades där samt den Helige Andens
vägledning kan hjälpa dig att förstå Jesaja, som arbetade med
sinnebilder och symboler. Du kommer att läsa om att månen

Jesajas bok

liv utan Gud ter sig meningslöst, men att det ändå är förnuf-
tigt att leva ett gott liv. Att leva ett gott liv blir ännu förnuf-
tigare när vi vet att livet är evigt och att vi en dag kommer
att stå inför Gud och bli dömda. Det är skälet till att de två
sista verserna i Predikaren 12 utgör bokens verkliga budskap.

Förstå skrifterna

Predikaren 12

Går till sin eviga boning (v 5)
– Dör
Varna (v 12) – Förmana och
undervisa

Darrar (v 3) – Blir gamla
Blommar (v 5) – Blir förkastat

Studera skrifterna

Gör en affisch

1. Gör en affisch (åtminstone lika stor som en sida i din
anteckningsbok) om vad Predikaren säger om det som
”hör alla människor till”.

2. Varför behöver vi enligt Predikaren 12:13–14 veta och göra
allt som ”hör alla människor till”?



blygs, att ett land är så jublande glatt att träden klappar hän-
derna och att en bok talar djupt nerifrån jorden. Om du försöker
se bortom dessa och andra sinnebilder när du läser, för att för-
stå de känslor och principer som Jesaja skrev om, kommer hans
ord att få en mycket djupare innebörd. Och när du söker den
Helige Andens hjälp kommer du att finna att Jesaja blir en av
de mest inspirerande och kraftfulla böckerna i skrifterna.

Även om vi inte vet om Jesaja skrev kapitlen i sin bok i den
ordning som de står i Bibeln, tycks det som om kapitlen blev
omsorgsfullt ordnade för att bäst framföra Jesajas hela bud-
skap. Jesaja 1 är ett slags förord till Jesajas bok som ger en
förhandsbeskrivning och sammanfattning av hela boken
genom att berätta 1) vad folket gjort som är anstötligt för
Herren (v 1–9), 2) varför de trodde att de inte behövde
omvända sig (v 10–15), 3) vad Herren lovade om de omvände
sig och (4) vad som skulle hända om de inte omvände sig
(v 20–24, 28–31).

Kom ihåg Nephis och Jakobs råd då du läser: Eftersom vi
är av Israels hus bör vi tillämpa dessa ord på oss själva
(se 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5). Många av Jesajas lärdomar
och profetior angår oss som om han skulle ha uttalat dem
i dag.

Förstå skrifterna

Jesaja 1

Vem begär då av er att mina
förgårdar trampas ner? (v 12)
– Vem inbjöd er att vistas
i mitt hus?
Räcker ut era händer (v 15) –
Ber
Slagg (v 22, 25) – Orent mate-
rial i en metall

Fött upp (v 2) – Givit omsorg,
mat och kläder
Skuldbelastade (v 4) –
Som bär på en tung
syndabörda
Vanartiga (v 4) – Syndiga

Jesaja 1

Jesaja kallar Israel 
till omvändelse

Översikt av Jesaja

Allmänna
teman Domar Historisk del Löften om en Messias

Hänvis-
ningar 1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Ämnen Juda Natio-
nerna

Herrens
dag

Straffdomar
och

välsignelser

Jerusalem
bevarat från
förstöring;
Hiskias liv
förlängt

Israels
befrielse

Israels
befriare

Israels
härliga
framtid

Studera skrifterna

Israel är som . . .

1. Läs Jesaja 1:2–9, 21–22, 30–31 och lista alla sinnebilder eller
symboler som Jesaja använder för att beskriva Juda folk
och deras synder.

2. Vilka av Juda synder begås av människor i dag?

Nyckelskriftställe – Jesaja 1:18

Även om Herren var sträng och talade till israeliterna i kraf-
tiga ordalag, förnimmer vi hans kärlek av det sätt på vilket
han inbjöd dem att omvända sig. Herrens lösningar på våra
synder och problem är kanske inte alltid snabba och lätta,
men de kommer att ge oss en bestående lösning.

1. Sammanfatta Herrens lösning på Juda bekymmer 
(se Jes 1:16–19).

2. Läs Läran och förbunden 58:42–43 och berätta hur Herren
gav samma löfte i dessa verser som han gav i Jesaja 1:18
och vad vi måste göra för att löftet ska uppfyllas.

Jesu Kristi andra ankomst kommer att inleda en tusenårs-
period av fred på jorden kallad tusenårsriket. De ogudaktiga
kommer att tillintetgöras vid tiden för Frälsarens ankomst,
medan däremot de som är beredda att motta honom kommer
att förskonas och få glädjas med honom. Vad måste vi göra
för att vara beredda? I en ofta citerad profetia berättade Jesaja
för det forna och det nuvarande Israel vad de måste göra för
att bereda sig att möta Herren och få leva under tusenårs-
riket. Denna profetia är ”dualistisk”, vilket innebär att den
kan tillämpas på mer än en tid och en plats. Som sådan lär
profetian inte bara allmänna principer om vad det forna
Israel måste göra för att upprätta hans rike, utan antyder

Jesaja 2

Kom till Herrens berg
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även en specifik plats för det riket i de sista dagarna före den
andra ankomsten och tusenårsriket.

I Mormons bok citerar Nephi kapitlen 2–14 i Jesaja. Genom
att jämföra dessa kapitel med dem som återges i 2 Nephi kan
du få hjälp att bättre förstå vad du läser.

Förstå skrifterna

Jesaja 2

Jesaja 2:2 – 4 – Det berg där Herrens hus är
”Herrens hus” syftar på templet. I Jesaja 2:2–4 berättar Jesaja
om en syn och uttalar en profetia som har gått i uppfyllelse på
många sätt. Han sade att när den tid kommer då Herrens folk
aktar honom och sätter hans hus högre än allt annat och aktivt
söker hans råd genom att besöka hans hus – då kommer Sion
att upprättas mitt ibland dem och de kommer att ha frid och
löftet om evigt liv. Nutida profeter har undervisat oss om
samma lära. President Howard W Hunter sade: ”Låt oss göra
templet, med tempeltjänst, tempelförbund och tempeläkten-
skap, till vårt största jordiska mål och den mest upphöjda upp-
levelsen i jordelivet” (Nordstjärnan, jan 1995, s 87).

En annan uppfyllelse av denna profetia gäller Herrens hus som
har uppförts ”högst bland bergen” (Jes 2:2). Profetian talar inte
bara symboliskt om att låta templet få den främsta platsen i vårt
liv, utan den har också sin bokstavliga uppfyllelse i platsen för
kyrkans huvudsäte i de sista dagarna. Äldste Bruce R McConkie
sade beträffande denna Jesajas profetia: ”Den syftar specifikt
på templet i Salt Lake City och de andra templen som har
uppförts högst bland Klippiga bergen och allmänt på templet
som kommer att byggas i Nya Jerusalem i Jackson County
i Missouri” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s 539).

Äldste B H Roberts undervisade om betydelsen av att lagen
[undervisning] går ut från Sion: ”För mig betyder det till en del
Sions lag – grundprincipen i landets civilrätt – en princip i den
lag som går ut från Sion – den civilrätt som ska upprättas och
bevaras i detta välsignade frihetens land och som så småning-
om, direkt eller indirekt, kommer att bli till välsignelse för varje
nation i hela världen” (i Conference Report, apr 1908, s 108).

Studera skrifterna

Gör en teckning eller skiss

Rita en bild som symboliskt beskriver de tankar du finner
i Jesaja 2:2–3.

Ge ett exempel från vår tid

Grundbudskapet i Jesaja 2:2–4 är att Sion kommer att upprät-
tas när Israel sätter templet, dess förordningar och lagar
högre än allt annat i sitt liv.

Majestät (v 10, 19, 21) –
Storhet och makt

Spåmän (v 6) – Personer som
förutsäger framtiden med
tecken och omen

1. Läs Jesaja 2:6–9 och lista vad som enligt Herrens ord hin-
drade folket från att motta templets välsignelser vid den
tiden. Ge ett exempel från vår tid för varje sak du listat.
(Glöm inte att jämföra vers 9 med 2 Nephi 12:9.)

2. Vad kommer enligt Jesaja 2:10–22 att hända vid Jesu Kristi
andra ankomst med dem som på grund av sitt högmod
inte vill acceptera honom?

Jesaja 3 innehåller Jesajas fortsatta beskrivning av Israels och
Juda ogudaktiga tillstånd på hans tid och vad som skulle
hända som följd av deras ogudaktighet. Jesaja använde en av
sina mest målande sinnebilder då han jämförde Israels hus
med högmodiga kvinnor som var överdådigt smyckade enligt
vad som var högsta mode på den tiden. Dessa kvinnor var
angelägna om att visa ett vackert yttre men hade försummat
sann inre andlighet. Vi kan tillämpa dessa lärdomar på oss
själva som en varning för vad som kan hända med oss om vi
är högmodiga och ogudaktiga.

Jesaja 4 utgör en kontrast till kapitel 3 genom att berätta vad
som händer när Israel vänder sig till Herren i ödmjukhet.

Studera skrifterna

Tolka symbolerna

Ägna noggrann uppmärksamhet åt de symboler som Jesaja
använde i detta korta kapitel. I motsats till kvinnorna i slutet
av Jesaja 3 är kvinnorna som beskrivs i Jesaja 4 ödmjuka.

1. Vad blev följden av dessa kvinnors ödmjuka handlande
enligt verserna 2–6?

2. Vad kan vi göra för att bli lika dessa kvinnor så att vi kan
bli befriade från vår skam, bli renade från orenhet och
bli ett folk ”till härlighet och ära” och bli vägledda och
skyddade av Herren? (se v 5–6). Slå gärna upp följande
skriftställen innan du svarar: 2 Nephi 31:13, 17; 32:1–3;
Alma 7:14–15; Moses 6:52, 57. 

Jesaja 4

Välsignelser för de ödmjuka

Jesaja 3

Profetior mot de högmodiga
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Jesaja 5 innehåller Jesajas fortsatta beskrivning av Israels
synder och följderna av dessa synder. När du läser, fundera
då över på vilket sätt synderna på Jesajas tid liknar männi-
skors synder i vår tid och vad som enligt Herren händer dem
som vägrar att omvända sig.

Förstå skrifterna

Jesaja 5

Studera skrifterna
Gör uppgifterna A eller B medan du studerar Jesaja 5.

Tolka liknelsen för vår tid

Liknelsen i Jesaja 5:1–7 handlar om dem som har fått evange-
liet. Vad betyder liknelsens budskap för medlemmar i vår
tid? Fundera gärna över Läran och förbunden 1:27; 82:3; 105:6
innan du skriver ditt svar.

Ve!

Lista alla människor som kommer att drabbas av ”ve” enligt
Herrens ord i Jesaja 5:8–25 och beskriv varje grupp männi-
skor med egna ord.

Jesaja 6 berättar om hur Jesaja kallades att bli profet och vad
Herren sade om hans profetiska mission. Verserna 1 och 5
innehåller Jesajas vittnesbörd om att han såg Herren.

Jesaja 6

Jesaja ser Herren

Baner (v 26) – Fana eller
standar som en armé samlas
kring eller marscherar efter

Ingen skall beskära den eller
gräva i den (v 6) – Ta hand om
den
Bat, homer, efa (v 10) –
Måttenheter (se Sakupplys-
ning i Bibeln)

Jesaja 5

Israels synder

Jesaja 7–8 berättar om en specifik historisk händelse i Juda
rike, men profetian gällde inte bara då utan förutsade också
Jesu Kristi födelse över sju hundra år senare.

Jesaja 7 förklarar att kungen i Israel (nordriket, även kallat
Efraim) och kungen i Syrien hade förenat sina militära
styrkor. Tillsammans hoppades de kunna erövra Juda rike
(se v 1–2, 5–6). Detta skrämde Ahas, kungen i Juda (se v 2).
Herren befallde Jesaja att säga åt Ahas att han inte skulle
frukta, för assyrierna skulle komma norrifrån och erövra både
Syrien och Efraim. Jesaja sade att uppfyllelsen av denna
profetia skulle bli ett vittnesbörd för Juda om att Herren
skulle fortsätta att bevara dem som ett folk. Sedan gav Jesaja
Ahas ett tecken, som ett vittnesbörd om att hans ord var
sanna. Han sade att en jungfru skulle bli havande, få en son
och ge honom namnet Immanuel, som betyder ”Gud med
oss”. Namnet Immanuel symboliserade det faktum att Gud
skulle vara med sitt folk Juda. Jesaja profeterade också att
innan barnet skulle vara gammalt nog att veta skillnaden
mellan gott och ont, skulle assyrierna ta kungarna i både
Syrien och Efraim som fångar (se v 14–16).

Profetian i Jesaja 7:10–16 har en ännu djupare innebörd. En
orsak till att Gud ville bevara Juda som ett folk var att han
lovade att sända sin Son till jorden genom Juda stam och kung
Davids släktlinje. Denne Guds Son skulle bli en Immanuel.
Jesaja berättade för Ahas att Gud skulle bevara Juda i konflik-
ten med Syrien och Efraim och ända till Messias skulle födas.

I Jesaja 8 fortsätter berättelsen som började i Jesaja 7. Jesaja
sade till folket i Juda att inte oroa sig för Syrien och Israels
nordrike eftersom Assyrien skulle krossa dem. Men det nya
orosmolnet var att Assyrien också skulle anfalla Juda. Folket
i Juda övervägde att förena sig med andra nationer i en
”sammansvärjning” för att bekämpa Assyrien (se v 9–10).
Jesaja sade till folket att om de litade på Herren skulle han
vara deras skydd eller ”helgedom” (v 13–14). Han varnade
dem också för att lyssna till människor som påstod sig få
uppenbarelser, men inte fick dem från Gud (se v 19–22).

Studera skrifterna

Profetior om Jesus Kristus

1. Läs Matteus 1:18–25 och beskriv med egna ord hur en
författare i Nya testamentet använde Jesaja 7:14.

2. Läs Jesaja 8:13–14 och förklara hur Jesus är såväl klippan
som de skulle bygga en säker grund på (se Hel 5:12) som
en ”stötesten” och en ”klippa till fall” (v 14).

Jesaja 7–8

Lita på Herren
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Jesaja 9 innehåller en annan välbekant profetia om Jesu Kristi
ankomst. Vers 1 beskriver norra delen av Israels nordrike
som var det första område som angreps när nationer som
Assyrien kom norrifrån. Jesaja profeterade att detta område –
känt som ”Galileen” – inte alltid skulle vara ett så oroligt
hörn. Jesaja lovade dem att Gud skulle sända dem ljus och
glädje genom det barn som skulle födas och som skulle bryta
sönder ”deras bördors ok” (Jesaja 9:4) och kallas ”Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste” (v 6). Alla
dessa namn hänför sig till Messias – Konungarnas Konung.
Denna profetia gick till stor del i uppfyllelse i och med att
Jesus tillbringade mycket av sin jordiska verksamhet i just
Galileen (se Matt 4:12–16). Profetian fortsätter att gå i upp-
fyllelse i och med att Jesu Kristi rike fortsätter sin eviga
tillväxt därigenom att människor tar emot honom som sin
Konung och blir berättigade till det eviga livets välsignelser
(se Jes 9:7).

I Jesaja 9 gör Herren klart att han kommer att tillåta Assy-
rien att besegra Israels barn i nordriket. Jesajas profetior
tycks också innebära att Assyrien även skulle ödelägga en del
av Juda rike. Varför skulle Herren tillåta en nation med
ogudaktiga och icke-troende invånare som Assyrien att
besegra sitt förbundsfolk? I Jesaja 10 svarar Herren på frå-
gan. Han sade att han på grund av Israels gudlöshet inte
längre skulle beskydda dem. Men Jesaja 10 gör också klart att
även assyrierna skulle straffas för sin ogudaktighet. De skulle
inte tillåtas att helt ödelägga Juda eftersom Gud fortfarande
tänkte infria sitt löfte rörande sin ”Smorde” eller Messias
(se Jes 10:27–34).

Jesaja 10

De som ödelägger 
ska ödeläggas

Jesaja 9

En profetia 
om Messias ankomst

Ett av skälen till att Jesajas bok är så betydelsefull för våra
dagar är att så mycket av det som inträffade på Jesajas tid
också händer i vår egen tid. Vi lever också i en ogudaktig tid,
och Herren har sagt att de ogudaktiga kommer att drabbas
av följderna av sina handlingar – precis som på Jesajas tid.
Även om vår tid och Jesajas tid skiljer sig i fråga om detaljer
är principerna desamma. Betydelsen av Jesaja 11 framhölls
av profeten Joseph Smith: ”Utöver detta citerade han
[Moroni] Jesajas elfte kapitel och sade att det snart skulle
fullbordas (Joseph Smith 2:40).

De som älskar Herren och försöker leva rättfärdigt kan bli
modfällda av att behöva leva bland så ogudaktiga människor.
När vi är modfällda är det viktigt att vi har helhetsbilden
av vår himmelske Faders plan för ögonen och inser att rätt-
färdighet till slut kommer att segra och att han har förberett
ett sätt att återlösa alla sina barn som vill. Jesaja 11 handlar
om helhetsbilden och innehåller ett hoppets budskap om vad
Herren kommer att göra för dem som söker lära känna honom
och göra hans vilja.

Förstå skrifterna

Jesaja 11

Studera skrifterna
Gör uppgifterna A och B medan du studerar Jesaja 11.

Tolka Jesaja med hjälp av andra
skrifter

1. Vad handlar Jesaja 11:1–5 om enligt Läran och förbunden
113:1–2?

2. Vem är ”Isais rot” i Jesaja 11:10 enligt Läran och förbunden
113:5–6?

3. När kommer händelserna i Jesaja 11 på det hela taget att
ske enligt Joseph Smith 2:40?

Baner (v 10, 12) – En fana eller
ett standar som en armé
samlas kring eller marscherar
efter

Skott (v 1) – Gren eller kvist
Telning (v 1) – Ungt skott av
träd, rotskott
Stav (v 4) – En spira som
betecknar en regents makt

Jesaja 11

Framtida händelser
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De sista dagarna och tusenårsriket

Jesaja 11:1–9 handlar mest om händelser i framtiden. Jesaja
11:10–16 handlar om vad Herren kommer att göra för att få
till stånd de händelser som nämns i verserna 1–9.

1. Vilka av profetiorna i Jesaja 11 har enligt din mening redan
gått eller börjat gå i uppfyllelse?

2. Skriv något om en lärosats i Jesaja 11 som uppmuntrar dig
att vara trofast mot Herren.

Jesaja 12 är en kort dikt till Herrens lov för det han gör för att
frälsa sitt folk. Jesaja 12 tycks ha tillkommit som en följd
av de stora sanningar som framställs i Jesaja 11 om Messias,
Israels insamling i de sista dagarna och tusenårsriket.
Lärdomarna i kapitel 12 kan tillämpas på varje person som
lär känna Herren, insamlas till Herrens kyrka och mottar
den frid som endast Jesus Kristus kan ge.

Studera skrifterna

Namn på Jesus Kristus

Läs följande verser i de tolv första kapitlen i Jesaja och lista
alla de olika namnen som Jesaja använder på Jesus Kristus:
Jesaja 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2. Berätta
vad du anser vara innebörden av varje namn i varje vers.
Vad säger de olika namnen speciellt om Herrens natur eller
mission?

Jesaja 13–14 innehåller liksom Jesaja 10 profetior om ödeläg-
gelsen av ett land som besegrade Herrens förbundsfolk.
I Jesaja 10 handlar profetian om Assyrien som erövrade nord-
riket omkring 725–21 f Kr. Jesaja 13–14 handlar om Babel
(Babylonien) som erövrade Juda omkring 600–588 f Kr.
Babel var ett av de rikaste och världsligaste imperierna i his-
torien. Det var därför Herren använde Babel som en symbol
för människor som inriktar sig på världsliga ting och som en
kontrast till Sion och himlen. Den profeterade ödeläggelsen

Jesaja 13–14

Babel (Babylon) och Lucifer

Jesaja 12

Lovsjung Herren

av Babel i Jesaja 13 symboliserar vad som kommer att hända
dem som strider mot Guds folk och dem som inriktar sig på
världsliga ting i stället för det som hör Gud till.

Jesaja 14 handlar om kungen av Babel som Jesaja jämför med
Lucifer eller Satan. Tack vare detta kapitel lär vi oss mer
om hur Lucifer blev Satan och också om vad som kommer att
hända honom och hans efterföljare.

Förstå skrifterna

Jesaja 14

Studera skrifterna

Varför skulle du följa honom?

1. Jesaja 14:12–14 berättar om hur Lucifer blev Satan. Vad
anser du vara mest intressant av det Jesaja sade?

2. Läs Läran och förbunden 76:25–27 och Moses 4:1–4 och
skriv om ytterligare saker som du har lärt dig om Lucifers
fall.

3. Vad kommer till sist att hända med Lucifer enligt Jesaja
14:4–11, 15–20?

4. Vilka ytterligare kunskaper får du i Läran och förbunden
76:30, 33, 36–38, 44–46?

5. Ett av skälen till att vi försöker lära oss mer om Jesus
Kristus är för att vi ska kunna följa hans exempel och bli
mer lika honom. Skrifterna berättar kortfattat om hur
Lucifer blev Satan så att vi vet vad vi måste göra för att
undvika att följa honom. Medan du tänker igenom vad du
har läst i Jesaja 14 om Lucifers fall, skriv då varför det
du har lärt har fått dig att i högre grad vilja följa Jesu Kristi
exempel. Skriv också hur du blir bättre på att undvika
Satan och hans frestelser tack vare vad du har lärt dig.

Jesaja 15–23 innehåller flera profetior om ödeläggelsen av de
länder som omgav Israel. Genom att uppenbara för Israel
och Juda att alla de omgivande länderna skulle ödeläggas,
gav Herren dem goda skäl att lita på honom i stället för på
fördrag eller allianser med dessa grannländer.

Jesaja 15–23

Profetior mot nationer som 
inte tjänar Herren

Härlighet (v11) – Ståt, högmod
Ris (v 29) – Stav, käpp

Stav (v 5) – Spira som betyder
auktoritet att regera
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