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Jesaja 

Kapittel 54 

11 Du elendige, du som har vært kastet hit og dit av stormen og som ikke er blitt trøstet. Se, 

Jeg legger edelsteiner som byggesteiner, og Jeg legger dine grunnvoller med safirer. 12 Jeg 

lager dine spir av rubiner, dine porter av krystaller og hele muren rundt deg av herlige 

steiner. 13 Alle dine barn skal være lært av YHVH, og dine barns fred skal være stor. 14 I 

rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke 

frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg. 15 Sannelig, de skal samle seg til strid, 

men det kommer ikke fra Meg. Hver den som går til strid mot deg, skal falle for deg. 16 Se, 

Jeg har skapt smeden som blåser på kullet i ilden, som finner fram redskap til sitt arbeid. 

Det er Jeg som har skapt ødeleggeren til å gjøre skade. 17 Ikke noe våpen som er smidd mot 

deg, skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen, skal du gjendrive. Dette 

er arven til YHVHs tjenere, og deres rettferdighet er fra Meg, sier YHVH. 

Kapittel 55 

1 Hør, alle dere som tørster, kom til vannene! Den som ikke har penger, kom, kjøp og et! Ja, 

kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk! 2 Hvorfor veier dere opp penger for 

det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør! Hør på Meg, da 

skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter. 3 Bøy øret hit og 

kom til Meg! Hør, så skal deres sjel leve. Jeg skal slutte en evig pakt med dere, Davids rike 

miskunn, den trofaste! 4 Sannelig, Jeg har gitt Ham som vitne for folkene, fyrste og hersker 

for folkene. 5 Sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner, folkeslag som ikke kjenner 

deg, skal løpe til deg, på grunn av YHVH, din Gud og Israels Hellige. For Han herliggjør deg. 

 


