
Studera skrifterna

Med egna ord

I Jesaja 30:15–21 förklarar Herren för Israel varför de bör lita
på honom i stället för på sin egen styrka, på andras styrka
eller på föremål som är avsedda att vara till hjälp i strid. Svara
med egna ord på följande frågor efter att ha läst dessa verser:

1. Vad skulle hända israeliterna om de litade på sin egen
styrka enligt Herrens ord? (v 16–17)

2. Vad borde israeliterna lita på? (v 15)

3. Vad bad Herren att folket skulle göra och vad skulle
Herren då göra för dem enligt verserna 18–21?

4. I vilket slags situation tror du att detta råd skulle vara till
hjälp i dag?

Vad känner du när du tänker på Jesu Kristi andra ankomst?
Ser du fram mot den eller är du rädd? I Jesaja 33 säger Jesaja
att några kommer att vara rädda för Kristi andra ankomst på
grund av sin ogudaktighet och för att de är oförberedda på ett
liv tillsammans med Herren. Jesaja talar också om dem som
kommer att bo tillsammans med Herren och beskriver vad
slags människor de är. De som vill leva med Herren gör klokt
i att koncentrera sig på dessa egenskaper och sträva efter att
utveckla dem.

Av de kapitel i Jesaja som du hittills har läst är väl Jesaja 34
det kärvaste av alla de kapitel som talar om ödeläggelse och
undergång. Kapitel 34 beskriver straffdomarna som skulle
drabba de ogudaktiga på Jesajas tid och de ogudaktiga vid
tiden strax före Jesu Kristi andra ankomst. Vi bör komma
ihåg att denna hemska straffdom endast drabbar dem som har
varnats och som trots detta har valt att vara ogudaktiga.
Herren vill inte att något av hans barn ska behöva drabbas av
sådana straff (se 2 Nephi 26:23–28), men följderna av att
bryta mot en rättvis lag är oundvikliga (se L&F 63:33–34).

Studera skrifterna

Gör en lista

1. Läs Jesaja 33:14–17 och gör en lista på det slags människor
som Jesaja sade skulle överleva ödeläggelsen vid tiden för
Kristi andra ankomst.

2. Berätta vad varje punkt på listan betyder.

3. Vad mera skulle dessa människor få uppleva enligt vers 17?

Jesaja 33–34

Jesu Kristi andra ankomst

En del av de föregående kapitlen har innehållit dystra bud-
skap om ödeläggelse och undergång. Men Jesaja avslutade
detta avsnitt av sina uppteckningar med ett hoppfullt kapitel
om de välsignelser som tillfaller dem som är trofasta mot
Herren. När vi begrundar de stora välsignelser som Herren
erbjuder de rättfärdiga, kan vi få den styrka vi behöver för
att vandra på omvändelsens väg och övervinna framtida
frestelser.

En stor del av Jesaja 36–39 överensstämmer med Andra
Kungaboken 18–20. Den enda viktiga skillnaden är den
”lovsång” av Hiskia som står i Jesaja 38. Om du vill gå ige-
nom vad som hände i kapitlen 36–39, kan du läsa dessa
kapitel i Jesaja samt vända dig till den del av handledningen
som behandlar Andra Kungaboken 18–20 (se s 115.)

Efter att ha upptecknat de historiska händelserna i kapitlen
36–39 återgår Jesaja i kapitel 40 till sin profetiska och mer
poetiska stil. Eftersom kapitlet rikt illustrerar Herrens makt
och hur han ska återlösa sitt folk, har många av verserna
i Jesaja 40 använts i musikaliska verk. Efter alla profetior av
Jesaja och andra profeter om ödeläggelse och undergång är
Jesaja 40 ett storslaget och hoppingivande budskap till dem
som litar på Herren. Profetiorna i kapitel 40 förutsäger både
Messias första och andra ankomst. Om vi tillämpar lärdo-
marna i kapitel 40 och ”liknar” dem (v 25) vid oss själva, kan
de bli ett vackert och kraftfullt vittnesbörd om Herren och
hans makt i vårt liv.

Jesaja 40

Herrens makt och storhet

Jesaja 36–39

Berättelsen om kung Hiskia

Jesaja 35

Ett hoppets budskap
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Förstå skrifterna

Jesaja 40

Studera skrifterna
Gör dessa två uppgifter (A–B) medan du studerar Jesaja 40.

Tillämpa det på dig själv och andra

1. På vilka sätt skulle du personligen kunna tillämpa bud-
skapet i Jesaja 40:3?

2. Beskriv något sätt som du tror att Herren kommer att
uppfylla Jesaja 40:4 på. Läs gärna också vers 5 och fundera
över hur alla människor kan se den ”tillsammans”.

3. Beskriv ett andligt och mera personligt sätt som du tror att
vers 4 går i uppfyllelse på.

4. Hur kan dessa verser tillämpas på någon som grubblar
över om rättfärdighet är mödan värd, om han kan
återvända för att leva tillsammans med Gud eller över vad
som kommer att hända i framtiden?

Besvara frågor rörande skrifterna

Jesaja 40:12–31 innehåller många frågor som varken Herren
eller Jesaja besvarar eftersom svaren borde vara självklara.
Läs följande verser och besvara frågorna för egen del: 12, 13,
14, 18, 21, 25, 27, 28. Skriv vad du tror att Jesajas budskap är
i dessa verser.

Avgudadyrkan var kanske Israels barns värsta och mest
uppenbara synd på Jesajas tid. Jesaja 41–47 berättar om hur
Herren talade till sitt folk om varför de borde lita på och
dyrka honom i stället för avgudar. Han vittnade om att för-
utom allt annat han var för dem, han också var deras Åter-
lösare (vilket innebär den som genom sitt försoningsoffer
friköper eller återvinner dem från andligt slaveri, se Jes 41:14;
43:1, 14; 44:6, 24; 47:4), deras Frälsare (se Jes 43:3, 11; 45:15,
21) och deras Skapare (se Jes 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9,
11, 18). För förbundets barn betonade han och sade: ”Ty jag
är Herren, din Gud . . . din Frälsare . . .

. . . er Återlösare . . .

. . . er Helige . . . er konung” (Jes 43:3, 14–15).

Jesaja 41–47

Israels Återlösare

Bered väg (v 3) – Bokstavligt jämna vägen, i symbolisk bemär-
kelse att bereda vägen framför någon. (Detta ”beredande”
gjordes vanligen för att bereda vägen för någon betydelsefull
person som exempelvis en kung)

Även om dessa kapitel kallar Israels barn till omvändelse och
att återvända till Herren, genomsyras de av det hopp som
finns i löftet att Herren skulle ta emot dem om de valde att
följa honom, och att han har makt att frälsa och återlösa dem
från alla deras synder och lidanden.

Även om budskapen i dessa kapitel sannerligen kan tillämpas
på vår tid, hade de en särskild innebörd för de judar som
befann sig i fångenskap i Babylon ungefär hundrafemtio år
efter Jesajas död. De hade förts bort i fångenskap som folk
därför att de hade vägrat att omvända sig från sin avguda-
dyrkan. De behövde den frälsande och återlösande kraft som
Herren erbjöd dem. Kung Koreshs löfte att bli deras befriare
(se Jes 45) och profetian om Babels undergång (se Jes 47)
skänkte dem nytt mod.

Förstå skrifterna

Jesaja 42:1–7

Jesaja 47:5–10

Jesaja 45:1 – Vem var Koresh?
Som du läste tidigare i Gamla testamentet erövrade Babel Juda
mellan 600–586 f Kr. Omkring 540 f Kr erövrades Babel av
mederna och perserna under kung Koresh. Koresh utfärdade
strax därefter en kungörelse som tillät judarna att återvända till
Jerusalem och återuppbygga sitt tempel.

Studera skrifterna
Gör två av de följande uppgifterna (A–C) medan du studerar
Jesaja 41–47.

Vem är det?

1. Läs Jesaja 42:1–7 och Matteus 12:14–21 och skriv vem
tjänaren är som Jesaja talade om.

2. Lista två principer i beskrivningen av denne tjänare i Jesaja
42:1–7 som gör särskilt intryck på dig. Skriv varför de gör
intryck på dig.

Skriv en lapp till en vän

Skriv en lapp och nämn minst två sanningar i Jesaja 43:1–7
som kan skänka hopp till någon som är nedstämd.

Trolldomskonster (v 9, 12) –
Magi, samröre med falska
andar och spådomar baserade
på tecken, stjärnkonstellatio-
ner och så vidare

Kaldeernas dotter (v 1, 5) –
Babels folk
Kungarikenas drottning (v 5)
– Det största kungariket
Tänkte inte på slutet (v 7) –
Tänkte inte på framtiden

Grundat rätten (v 4) – Sett till
att rättvisa skipats, rättat till
orättvisor

Utbreda rätten (v 1, 3) – Se till
att rättvisa skipas, rätta till
orättvisor
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Finn problemet

Jesaja 47:5–10 jämför Babel med en drottning som har förlorat
sin härlighet och förklarar varför hon föll.

1. Lista minst två ordalydelser som beskriver varför denna
”drottning” föll. Berätta med egna ord vad orden betyder.

2. Skriv om en situation i dag där någon skulle kunna göra
samma misstag som ”drottningen”, och berätta vad du tror
att följderna skulle bli.

Observera: Detta kapitel är inledningen till flera kapitel i rad
som citeras av författarna i Mormons bok. Jämför gärna det
som står i Mormons bok med det som står i Jesaja och notera
eventuella skillnader och hur dessa skillnader förtydligar
innebörden.

Jesaja 48 hjälper oss att förstå hur Herren handlar mot dem
som har slutit förbund med honom men tar lätt på dessa för-
bund och medlemskapet i kyrkan. Begrunda medan du läser
vad detta kapitel lär oss om Herrens omsorg om dem som
kommer bort från honom. Tänk också på hur du kan använda
dessa lärdomar för att själv stå fast i din tro och hjälpa andra
som kämpar för att göra det som de har lovat Herren.

Förstå skrifterna

Jesaja 48

genom att upphetta den till
hög temperatur
Dessa andra (v 14) – Avgudar,
falska gudar

Svär vid (v 1) – Ger löften i
Inte tidigare (v 7) – För inte
så länge sedan
Luttrat (v 10) – Befriat metall
från orena beståndsdelar

Jesaja 48

En inbjudan att återvända

Kapitel i Jesaja Var de citeras i Mormons bok

48 1 Nephi 20

49 1 Nephi 21

50 2 Nephi 7

51 2 Nephi 8

52:1–2 2 Nephi 8:24–25, 
se även 3 Nephi 20:36–38

52:7–10 Mosiah 15:18, 29–31, 
se även 3 Nephi 16:17–20, 20:40

52:11–15 3 Nephi 20:41–45

53 Mosiah 14

54 3 Nephi 22

Studera skrifterna
Gör två av de följande uppgifterna (A–C) medan du studerar
Jesaja 48.

Lägg märke till skillnaderna

1. Jämför Jesaja 48:1–2 med 1 Nephi 20:1–2. På vilka sätt
skiljer de sig åt?

2. Efter att ha jämfört verserna, vem tror du det är Herren
talar om i dem?

Välj ett ord

I Jesaja 48 talar Herren om för israeliterna varför han var
upprörd över dem. Skriv ett ord ur var och en av följande
verser som du tycker bäst beskriver vad Herren sade om
israeliterna: 4, 6, 8. (Du behöver inte använda samma ord
som i verserna.)

Hur hjälper Herren sitt folk?

1. Gör en lista på de löften som Herren gav de vilsegångna
israeliterna i Jesaja 48:9–22.

2. Ge ett exempel på hur Herren uppfyller dessa löften för
människor i dag.

3. Skriv med egna ord vad Herren sade att vi måste göra för
att få frid och lycka (se Jes 48:16–22).

I 1 Nephi 19:23 sade Nephi att han läste en del av det som
Jesaja skrivit för sina bröder för att än mer ”förmå dem att tro
på Herren, deras Återlösare”. Något senare gjorde han på
sina ”mindre plåtar” (se 1 Nephi 20–21) en avskrift av
mässingsplåtarnas Jesaja 48–49. Nephis förklaring till vad
kapitlen 48–49 betyder finner vi i 1 Nephi 22. När du läser
1 Nephi 22 kommer du att bättre förstå budskapet i Jesaja
48–49.

Vetskapen om att Nephi läste dessa uppteckningar för att
bättre kunna övertyga sina bröder att tro på Jesus Kristus ger
oss ledtrådar till vad vi ska leta efter då vi läser. När du läser
Jesaja 49 och även kapitlen 50–53, leta då efter det i läran
som stärker din tro på Jesu Kristi frälsande kraft.

Jesaja 49

Ett budskap till 
det skingrade Israel
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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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