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Kapittel 52 

13 Se, Min Tjener skal gå fram i visdom. Han skal opphøyes, bli oppløftet og være meget høy. 
14 På samme måten som mange ble forferdet over deg – for Han var mishandlet så Han ikke 

var som en mann å se til, av skikkelse var Han ikke lik andre menneskebarn. 15 Slik skal Han 

bestenke mange folke-slag. Konger skal lukke sin munn for Ham. For det som ikke var fortalt 

dem, det får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. 

Kapittel 53 

1 Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Jehåvahs arm åpenbart? 2 For Han 

skjøt opp som en spire for Hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen 

vakker skikkelse og ingen herlighet. Når vi så Ham, fikk vi ingen glede i synet av Ham. 3 Han 

var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk 

skjulte sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. 

4 Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi 

regnet Ham som rammet, slått av Elåhim og gjort elendig. 5 Men Han ble såret for våre 

overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet 

Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. 

6 Vi fór alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la 

Jehåvah på Ham. 

7 Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke sin munn. Lik et lam ble Han ledet 

bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet Han ikke sin munn. 8 

Ved trengsel og dom ble Han tatt bort. Men da Han ble revet bort fra de levendes land, 

hvem i Hans slektsledd var det som aktet på at Han ble rammet for Mitt folks overtredelses 

skyld? 9 Han ga Ham Hans grav blant ugudlige, men hos en rik var Han i sin død, for Han 

hadde ikke gjort noen voldsgjerning og det var ikke svik i Hans munn. 

10 Men det var etter Jehåvahs velbehag å knuse Ham. Han slo Ham med sykdom. Ved at Du 

gjorde Hans sjel til skyldoffer, skal Han få se slekten, og Han får mange dager. Det Jehåvah 

har velbehag i, har framgang i Hans hånd. 11 Fordi Hans sjel har hatt møye skal, Han se det 

og mettes. Ved at de kjenner Ham, skal Min rettferdige Tjener rettferdiggjøre mange, for 

Han har båret deres misgjerninger. 12 Derfor skal Jeg gi Ham de mange til del, og Han skal få 

de sterke som bytte, fordi Han utøste sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant 

overtredere. Han bar manges synd, og gikk i forbønn for overtredere. 

 



Kapittel 54 

1 Rop av glede, du ufruktbare, du som ikke har født! Bryt ut i jubel, og rop av fryd, du som 

ikke har hatt veer! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier 

Jehåvah. 2 Gjør plassen større for ditt telt, og la dem strekke ut teppene til dine boliger! 

Spar ikke på dem. Gjør dine snorer lengre, og fest teltpluggene godt! 3 For du skal utbre deg 

både til høyre og venstre, din slekt skal ta folkeslag i eie, og forlatte byer skal igjen bli 

bebodd. 4 Frykt ikke, for du skal ikke bli til skamme. La deg ikke vanære, for du skal ikke bli 

gjort til skamme. For du skal glemme din ungdoms skam, og din vanære fra din enkestand 

skal du ikke minnes mer. 5 For din Skaper er din ektemann, Jehåvah tzevaåt er Hans navn. 

Din Forløser er Israels Hellige, Han som kalles Elåhim for hele jorden. 6 For Jehåvah har kalt 

deg som en kvinne som var forlatt og sorgfull i ånden, som en ungdommelig kone som ble 

forkastet, sier din Elåhim. 7 Bare et lite øyeblikk forlot Jeg deg, men i stor barmhjertighet 

skal Jeg ta deg tilbake. 8 Under vredesflommen skjulte Jeg et øyeblikk Mitt ansikt for deg. 

Men med evig miskunn skal Jeg forbarme Meg over deg, sier Jehåvah, din Forløser. 9 For 

dette er som Nåachs vannflommer for Meg. For som Jeg sverget at Nåachs vannflommer 

ikke lenger skulle dekke jorden, slik har Jeg nå sverget at Jeg ikke skal være vred på deg og 

ikke true deg. 10 For fjellene skal vike, og haugene skal rokkes, men Min barmhjertighet skal 

ikke vike fra deg, og Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Jehåvah, Han som forbarmer seg 

over deg.  

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 Jehåvah, 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 Jehåvahs tjenere, og deres rettferdighet er fra Meg, sier Jehåvah. 

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 Jehåvah, din Elåhim og Israels Hellige. For Han herliggjør 

deg. 

 


