Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där
ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och
Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall
han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra
sidan Jordan, hednafolkens Galileen.
Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort
ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset
stråla fram.
Jes 9:3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli
talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds
under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar
byte.

Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och
deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans
tid.
Jes 9:5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje
mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av
eld.
Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På
hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
Jes 9:7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut
över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas
och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig
tid.

Luk 1:30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte,
Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
Luk 1:31 Se, du skall bli havande och föda en son,
och du skall ge honom namnet Jesus.
Luk 1:32 Han skall bli stor och kallas den Högstes
Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader
Davids tron.
Luk 1:33 Han skall vara konung över Jakobs hus för
evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."

Luk 1:34 Maria sade till ängeln: "Hur skall detta
kunna ske? Ingen man har rört mig".
Luk 1:35 Ängeln svarade henne: "Den helige Ande
skall komma över dig, och den Högstes kraft skall
vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt
och Guds Son.

Jes 9 Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste.
Luk 1 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son,
Luk 1 Därför skall också barnet kallas heligt och
Guds Son.

Jes 2:2 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.
Jes 4:5 Och HERREN skall över hela Sions bergs
område och över dess högtidsskaror skapa en rök och
en molnsky om dagen och skenet av en flammande
eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas
ett skyddande tak.
Jes 4:6 Och det skall finnas en hydda, som ger
skugga om dagen undan hettan och tillflykt och
skydd undan storm och regn.

Jes 9:7 Så skall herradömet bli stort och friden utan
slut över Davids tron och hans kungarike.
Luk 1:32 ….och Herren Gud skall ge honom hans
fader Davids tron.
Luk 1:33 Han skall vara konung över Jakobs hus för
evigt, och hans rike skall aldrig få något slut."
Jes 11:1 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais
avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära
frukt.

Jes 11:10 Det skall ske på den dagen att hednafolken
skall söka Isais rot, där han står som ett baner för
folken, och hans boning skall vara härlig.
Jes 42:6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet,
jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och
göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för
hednafolken,

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett
stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.
Joh 1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
icke fått makt därmed.

Jes 9:3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter
du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som
man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig
när man delar byte.

Luk 4:17 Då räckte man åt honom profeten Esaias'
bok; och när han öppnade boken, fick han se det
ställe där det stod skrivet:
Luk 4:18 "Herrens Ande är över mig, ty han har
smort mig. Han har satt mig till att förkunna
glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet
för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva
de förtryckta frihet
Luk 4:19 och till att predika ett nådens år från
Herren."

Luk 4:20 Sedan lade han ihop boken och gav den
tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och alla som
voro i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
Luk 4:21 Då begynte han tala och sade till dem: "I
dag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron."

Jes 9:7 Så skall herradömet bli stort och friden utan
slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall
befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från
nu och till evig tid.

Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel
och deras plågares stav bryter du sönder liksom i
Midjans tid.

Jes 25:9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår
Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja,
här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara
glada och fröjdas över hans frälsning.
Jes 9:5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och
varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och
förtäras av eld.

Jes 35:4 Säg till de försagda: "Var starka, frukta
inte!" Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning
kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.

24:1-23 Hela jordens hemsökelse

Jes 9:7 Så skall herradömet bli stort och friden utan
slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall
befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från
nu och till evig tid.
Jes 2:4 ... 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.
Jes 11:6 Vargar skall bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga

lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en
liten pojke skall valla dem. Jes 11:7 Kor och björnar
skall gå och beta, deras ungar skall ligga
tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Jes
11:8 Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett
avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
Jes 25:8 Han skall för alltid göra döden om intet.
Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla
ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela
jorden. Ty HERREN har talat.

Jes 32:16 Då skall rätten ta sin boning i öknen,
rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Jes 32:17
Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och
rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig
tid. Jes 32:18 Mitt folk skall bo i fridfulla hem, i
trygga boningar och på säkra viloplatser.
Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han
samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.
Sakta för han moderfåren fram.

Jes 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens
fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar
frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning
och säger till Sion: "Din Gud är konung!"
Jes 65:25 Då skola vargar gå i bet tillsammans med
lamm, och lejon skola äta halm likasom oxar, och
stoft skall vara ormens föda. Ingenstädes på mitt
heliga berg skall man då göra, vad ont och
fördärvligt är, säger HERREN.

