
Avsnitt 8: Folken söker sig till Isais rot

Rom 15:13
”Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, 
så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.” 

Jes 11:1-10
”Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en 
telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska 
Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden 
med råd och styrka, Anden med kunskap och vördnad för 
Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han 
ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad 
öronen hör, utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet 
och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han 
ska slå jorden med sin muns stav, döda de ogudaktiga med 
sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans 
midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo 
tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. 
Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, 
och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå 
och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska 
äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens 
håla, ett avvant barn räcka ut handen mot  giftormens öga. 
Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller 
förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, 
liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att 
hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner 
för folken, och hans boning ska vara härlig.”

Jes 53:2
”Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett 
rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät 
när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till.”

2 Kor 5:21 
”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i 
vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.”
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Apg 15:16-17 
”Därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids 
fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta 
den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla 
hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren 
som gör detta”

Matt 21:9
”Och folket, både de som gick före honom och de som 
följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är 
han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Upp 22:16
”Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för 
er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den 
klara morgonstjärnan.”

Upp 3:1
”Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes: Så säger 
han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag 
känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever, 
men du är död.”

Upp 19:15
”Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken 
med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar 
Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.”

2 Tess 2:8
”Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus 
ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid 
sin ankomst.”

Upp 19:11
”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han 
som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och 
strider i rättfärdighet.”

Jer 33:14-16 
”Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla 
det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I de 
dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning 
växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på 
jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i 
trygghet. Man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet.”
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Rom 8:19-21 
”Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska 
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under 
förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som 
lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även 
skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och 
nå fram till Guds barns härliga frihet.”

Joh 16:13
”Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda 
er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan 
bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som 
kommer att ske.”

Upp 19:10
”Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han 
sade till mig: 'Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig 
och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. 
Jesu vittnesbörd är profetians ande.'”

Upp 1:12-13
”Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. 
Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 
och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, 
klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt 
bröstet.” Upp 2:1 ”Skriv till ängeln för församlingen i Efesos: 
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, 
han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld”

Jes 2:5
”Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus.”

Ps 119:105
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
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