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Jesaja  

Kapittel 60 

1 Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! YHVHs herlighet stiger opp over deg. 2 For se, mørket 

dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men YHVH stiger opp over deg, Hans 

herlighet åpenbares over deg. 3 Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til 

glansen som er steget opp over deg. 4 Løft dine øyne og se deg omkring: De samler seg alle 

sammen; de kommer til deg. Dine sønner skal komme langt borte fra, og dine døtre skal 

hvile på hoften. 5 Da skal du se det og stråle av fryd. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg. 

For havets rikdom skal bringes til deg, hedningefolkenes rikdom skal komme til deg. 6 En 

stor flokk av kameler skal dekke ditt land, kamelhopper fra Midjan og Efa. Alle fra Saba skal 

komme. Gull og røkelse skal de ha med seg, de skal forkynne YHVHs pris. 7 Alt småfeet fra 

Kedar skal samles hos deg, værene fra Nebajot skal stå til din tjeneste. De skal bæres fram 

til velbehag på Mitt alter, og Jeg skal herliggjøre Min herlighets hus. 

8 Hvem er disse som kommer flygende som en sky, som duer til sine reder? 9 Sannelig, 

fjerne kyster skal vente på Meg. Skipene fra Tarsis skal komme først, så de kan føre dine 

barn tilbake langt borte fra. Deres sølv og gull kommer sammen med dem, til YHVH, din 

Guds navn, og til Israels Hellige, for Han herliggjør deg. 10 Fremmede skal bygge opp dine 

murer igjen. Deres konger skal tjene deg. For i Min vrede slo Jeg deg, men i Min nåde skal 

Jeg være barmhjertig mot deg. 11 Derfor skal dine porter alltid stå åpne. Verken dag eller 

natt skal de lukkes. For hedningefolkenes rikdom skal kunne føres inn til deg. Også deres 

konger skal ledes inn. 12 For det folkeslag og det kongerike som ikke vil tjene deg, skal gå 

fortapt, ja, de folkeslagene skal bli fullstendig ødelagt. 

13 Libanons herlighet skal komme til deg, både gran, krossved og sypresstreet skal komme 

sammen, for å smykke stedet for Min helligdom. Jeg skal herliggjøre stedet for Mine føtter. 
14 Også barna til dem som har fornedret deg, skal komme og bøye seg for deg, alle de som 

har foraktet deg, skal falle ned på sitt ansikt for din fot. De skal kalle deg YHVHs Stad, Sion 

som tilhører Israels Hellige. 

15 Før var du forlatt og hatet, så ingen dro gjennom hos deg. Men nå skal Jeg opphøye deg 

for evig, til glede for slekt etter slekt. 16 Du skal suge melk fra hedningefolkene, du skal suge 

fra kongers bryst. Du skal kjenne at Jeg, YHVH, er din Frelser, din Forløser, Yaakovs Mektige. 

17 I stedet for bronse skal Jeg komme med gull, i stedet for jern skal Jeg komme med sølv, 

bronse i stedet for tre og jern i stedet for steiner. Jeg skal også gjøre fred til dine 

styresmenn, og rettferdighet til dine herskere 18 Det skal ikke lenger høres om vold i ditt 

land, eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine 

murer for Frelse, og dine porter Lovprisning. 

19 Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal ikke lyse for deg. Men 

YHVH skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet. 20 Din sol skal ikke gå ned 



mer, og månen skal ikke bli borte for deg. For det er YHVH som skal være ditt lys for evig, og 

dine sørgedager skal ta slutt. 21 I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal arve jorden for 

evig. De er en kvist Jeg har plantet, et verk av Mine hender, så Jeg kan bli herliggjort. 22 Den 

minste blir til tusen, og den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg, YHVH, lar det skje i sin tid, i 

hast! 

 

 


