
Avsnitt 7: Förenta nationernas vision utifrån Jesaja

Jes 2:1-5
”Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda 
och Jerusalem: Det skall ske i den yttersta tiden att det berg 
där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst 
bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall 
strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: 'Kom, 
låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han 
skall undervisa oss om sina v ägar, så att vi kan vandra på 
hans stigar.' Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens 
ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och 
skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till 
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte 
mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. 
Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus.”  

Mika 4:1-3
”Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus 
ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt 
över höjderna. Och alla folk ska strömma dit, och många 
folk ska gå i väg och säga: 'Kom, låt oss gå upp till Herrens 
berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så 
att vi kan vandra på hans stigar.' För undervisningen ska gå 
ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma 
mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, 
ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till 
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte 
lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig.”

1 Mos 41:1-7
”Efter två år hände det att farao drömde att han stod vid 
Nilen. Han såg sju kor, vackra och feta, stiga upp ur floden, 
och de betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor, fula 
och magra, stiga upp ur floden. De ställde sig bredvid de 
andra korna på flodstranden, och de fula och magra korna 
åt upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade 
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farao. Men han somnade igen och såg då i drömmen sju 
ax, frodiga och vackra, som växte på samma strå. Sedan 
såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svedda av 
östanvinden. Och de sju tunna axen slukade de sju frodiga 
och fulla axen. Sedan vaknade farao, och se, det var en 
dröm.”

1 Kung 6:1
”...i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i 
månaden Siv som är den andra månaden, började han 
bygga Herrens hus.”

2 Krön 3:1 
”Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på Moria 
berg...”

Hes 40-43

Mark 11:17
”Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk.”

Sak 14:16
”Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk 
som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att 
tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden.”

Ps 110:1-2
”Herren sade till min Herre: 'Sätt dig på min högra sida tills 
jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.' Din 
makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt 
bland dina fiender!”

Matt 22:41-45
”Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: 'Vad 
tänker ni om Messias? Vems son är han?' De svarade 
honom: 'Davids.' Då sade han till dem: 'Hur kan då David 
genom Anden kalla honom Herre och säga: Herren sade till 
min Herre: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina 
fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, 
hur kan han då vara Davids son?'” 

Upp 19:15
”han ska styra dem med järnspira”
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Ps 96:13
”...Herren [...] kommer, han kommer för att döma jorden. 
Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin 
trofasthet.”

Jes 9:6-7
För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar 
vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, 
Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli 
stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det 
ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu 
och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta.

Dan 2:44-45 
”Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett 
rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska 
överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut 
på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. 
Du såg ju att en sten revs loss från berget...”

Luk 1:32-33
”Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska 
vara kung över Jakobs hus för evigt.”

Jes 26:8
”Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig.”

Ps 2:2-3
”Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot 
Herren och hans Smorde. 'Vi sliter sönder deras band och 
kastar av oss deras rep!'”

Ps 110:2
”Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt 
bland dina fiender!”

Ps 2:6
”Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga 
berg.”
Ps 2:4
”Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem.”

Upp 20:1-3
”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln 
till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep 
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draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och 
band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i 
avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för 
att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren 
nått sitt slut...”

Matt 6:9-10
”Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike 
komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”

Jes 62:6-7
”Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom 
ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en 
lovsång på jorden.”

5 Mos 30:19 
”Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva.”
Jos 24:15
”så välj i dag vem ni vill tjäna”

Mika 4:4
”Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd 
utan fruktan.”

Joh 1:14
”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans 
härlighet ...”

Jes 26:8-10
”Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig.[...] När den 
ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det land 
där rätt skulle råda handlar han orätt...”
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