
JESAJA 11
DEL 1 HISTORISKA BAKGRUNDEN TILL

Mötesplats Jerusalem 



TEXT

JES 1:1

Detta är de syner om Juda och 
Jerusalem som Jesaja, Amos son, 

såg när Ussia (792-740), Jotam 
(750?-732), Achas (ca735-715) och 
Hiskia (729-686) regerade i Juda.



Ussia (792-740) Ussia eller Asarja
Jerusalem, Juda 



Tiglat-Pileser III 
(745-727) 

Nineve,  
Assyrien



TEXT



TEXT

Jotam (750?-732)

Vägrar gå med i koalitionen med Peka och 
Resin mot Assur. 

Åtta av totalt tjugo regenter i Jerusalem får 
godkänt. 



KUNG ACHAS I JERUSALEM 

2KUNG 16:5-6   ÅR 734 

Arams kung Resin och Israels kung Pekach, 
Remaljas son, angrep Jerusalem och inneslöt 
Achas, men de lyckades inte besegra honom.  
Vid denna tid vann Edoms kung tillbaka Elat åt 
Edom; han fördrev judeerna från Elat, och 
edomeerna kom dit och har sedan dess varit 
bofasta i staden. 





TEXT

JESAJA 7:10-14
Vidare sade Herren till Achas:  “Begär ett tecken av 
Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.”  
Men Achas svarade: “Nej. Jag vill inte sätta Herren på 
prov.” Då sade Jesaja: “Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte 
nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också 
misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett 
tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en 
son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ‘Gud 
med oss’.  
 - Achas regeringstid går till historien som en 
av den största avfallsperioderna i Israel.



2KUNG 18:2-4

Hiskia (729-686)

Han var tjugofem år då han blev kung, och han regerade 
tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Avi, Sakarjas 
dotter. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles 
som hans fader David hade gjort. Han avskaffade 
offerplatserna, krossade stenstoderna och högg ner 
asherapålen. Kopparormen som Mose hade gjort slog han 
i stycken. Ända fram till denna tid hade nämligen 
israeliterna tänt offereld åt den. Den kallades Nechushtan. 





TEXT

2KUNG 18:5-8

Han förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som 
han bland alla Judas kungar efter honom — och inte 
före honom heller.  Han höll sig till Herren och vek aldrig 
från hans väg utan följde de bud som Herren hade gett 
Mose.   

- Därför var Herren med honom, och han hade framgång i 
allt han företog sig. Han avföll från kungen av Assyrien och 
ville inte lyda under honom. Han slog filisteerna och intog 
deras land ända fram till Gaza och området däromkring, 
från minsta by med vakttorn till helt befästa städer. 



TEXT

2 KUNG 18:9-12
Under Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas, Elas 
sons, sjunde regeringsår i Israel, angreps Samaria av 
Salmanassar, Assyriens kung. Han belägrade staden och 
intog den efter tre år. Det var under Hiskias sjätte 
regeringsår, som var Hoseas nionde regeringsår i Israel, 
som Samaria föll.  
Den assyriske kungen förde bort israeliterna till Assyrien, 
och de fick bo i Halach, vid floden Havor i Gosan och i 
Mediens städer. Detta skedde därför att de inte lyssnade 
på Herren, sin Gud, utan bröt förbundet med honom, ja, 
bröt mot allt det som Herrens tjänare Mose hade befallt. 
De varken lyssnade eller lydde. 



TEXT

SARGON II (721-705)

Uppror när  

Samlaneser dör.  

Krossas av Sargon II

Samaria belägras år  

724 och faller år 722 



TEXT

SILOAMDAMMEN



TEXT

JERUSALEM BEFÄSTS



TEXT

2KUNG 18:13-16  ÅT 701 
Under Hiskias fjortonde regeringsår angrep den assyriske 
kungen Sanherib alla de befästa städerna i Juda och intog 
dem. Kung Hiskia av Juda skickade då detta budskap till 
den assyriske kungen i Lakish: “Jag har gjort orätt. Lämna 
mig i fred och vänd hem, så skall jag gå med på allt du 
ålägger mig.” Den assyriske kungen begärde då 300 
talenter silver och 30 talenter guld av kung Hiskia av Juda.  
Och Hiskia lämnade allt silver som fanns i Herrens hus och 
i kungapalatsets skattkammare. Det var då han bröt loss 
den guldbeläggning som han själv hade gett dörrarna och 
dörrposterna i Herrens tempel, och han lämnade 
alltsammans till den assyriske kungen. 



TEXT





TEXT



TEXT



SANHERIBS PRISMA



TEXT

SANHERIBS PALATS I NINEVE



TEXT





TEXT



TEXT

Sanherib intar Lakish år 701



TEXT



TEXT



TEXT

JES 36:2-6
Från Lakish skickade han sin stabschef i spetsen för en 
stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Stabschefen 
stannade vid kanalen från övre dammen, på vägen till 
Valkarfältet.  Eljakim, Hilkias son, kungens förste minister, 
gick ut till honom tillsammans med kungens sekreterare 
Shevna och kanslern Joach, Asafs son.  Då sade den 
assyriske stabschefen åt dem att framföra detta budskap 
till Hiskia:



TEXT

“Så säger den store konungen, Assyriens konung: Hur kan 
du känna dig så säker? Tror du att munväder är lika 
mycket värt i krig som klokhet och styrka? Vem är det du 
hoppas på, när du sätter dig upp mot mig?  Du litar förstås 
på stöd av Egypten, denna brutna stav som tränger in i 
handen och genomborrar den när man stöder sig på den. 
Sådan är farao, kungen av Egypten, för alla som hoppas 
på honom.  



TEXT



TEXT

JES 36:11-12

Stabschefen svarade: “Tror du det är till din herre och 
till dig som min herre har skickat mig med detta 
budskap? Nej, det är till dem som sitter här på muren 
och som kan bli tvungna att äta sin avföring och 
dricka sin urin — de lika väl som ni.”  

Eljakim, Shevna och Joach svarade då den assyriske 
stabschefen:  
“Tala till oss på arameiska, herre — vi förstår det språket 
— tala inte hebreiska till oss när folket på muren hör på.”  



TEXT



TEXT

JES 11:14-16

Så säger konungen: Låt inte Hiskia bedra er, han kan 
inte rädda er.  Låt inte Hiskia övertala er att hoppas på 
Herren och inbilla er att Herren kommer att rädda er och 
att denna stad inte kommer att falla i den assyriske 
kungens våld.   
 
- Lyssna inte på Hiskia! Så säger konungen:  
Gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så får var och 
en av er äta frukten från sin vinstock och sitt fikonträd och 
dricka vattnet från sin brunn.



TEXT

JESAJA 11:6-7

 	 Då skall vargen bo med lammet, 
	 pantern ligga vid killingens sida. 
	 Kalv och lejon går i bet 
	 och en liten pojke vallar dem.  
   Kon och björnen betar tillsammans, 
	 deras ungar ligger sida vid sida. 
	 Lejonet äter hö som oxen. 



TEXT

Herodotos

Sargons prisma



TEXT

SLUTSATS: HISTORISKA BAKGRUNDEN  TILL JESAJA 11

Arkeologi bekräftar att texterna är 
historiskt förankrade

Arkeologi och historia bidrar till att förstå 
bibeltexter



TEXT

MIKA 4:3

	 Han skall döma mellan alla folk, 
	 skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. 
	 De skall smida om sina svärd till plogbillar 
	 och sina spjut till vingårdsknivar. 
	 Folken skall inte lyfta svärd mot varandra 
	 och aldrig mer övas för krig. 


