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Nation Syrien Israel 
(Efraim)

Juda

Kung Resin Peka Ahas

Huvudstad Damaskus Samaria Jerusalem

Läs 2 Nephi 17:1–2 och titta på kartan. ”Syrien har 
slagit sig samman med Efraim” betyder att de två länd-
erna har ingått en allians. Försök att avgöra vem som 
angrep vem. Obs att uttrycket ”Davids hus” i vers 2 
syftar på Ahas och folket i Juda.
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Kungarikena Israel och Syrien ville erövra kungarik- 
et Juda och tvinga det att ingå en allians med dem 
mot det mäktiga assyriska riket. Assyrien hotade att 
erövra hela regionen. Israel och Syrien trodde att om 
de erövrade Juda så skulle de ha mer folk och större 
resurser att strida mot assyrierna som var i antågande 
(se 2 Nephi 17:5–6). Kung Ahas övervägde att ingå den 
här alliansen med Israel och Syrien.

Tänk igenom vad du skulle göra om du var kung Ahas. 
Å ena sidan hotar Assyrien att angripa ditt folk. Å andra 
sidan hotar Syrien och Israel att gå till angrepp om du 
inte ingår en allians med dem att strida mot Assyrien. 
Jesaja bodde i Juda och Herren sände honom till Ahas 
med ett budskap. Hur tror du att du skulle reagera om 
du var kung Ahas och fick ett budskap från profeten?

 1. Läs 2 Nephi 17:3–8 och stryk under det budskap som 
Jesaja överlämnade från Herren till kung Ahas och hans 

folk. (Uttrycket ”stumpar av rykande brandfacklor” i vers 4 syftar 
på att facklorna har slocknat, en symbol för att de här två rikena 
erövras och krossas.) Föreställ dig att du hörde Jesaja säga det 
här till Ahas. Senare frågar en kamrat vad Jesaja sade. Skriv två 
eller tre meningar i din studiedagbok om hur du skulle besvara 
hans eller hennes fråga.

Jesaja försökte få kungen att förstå att han och hans 
folk skulle förlita sig på Herrens hjälp och inte på 
osäkra politiska allianser.

 2. Besvara följande frågor i din studiedagbok:
a) Varför är det så viktigt att vi vänder oss till Herren när vi 

behöver hjälp i stället för att förlita oss på att andra ska hjälpa oss?
b) När kan ungdomar till exempel frestas att låta relationerna 
till andra gå före relationerna till vår himmelske Fader och 
Jesus Kristus?

Herren sade att han skulle ge Ahas och kungariket 
Juda ett tecken på att han skulle beskydda dem och att 
de inte behövde förlita sig på världsliga allianser. Läs 
2 Nephi 17:14 och ta reda på vad det var för tecken. 
Ringa in ordet Immanuel i den här versen. Skriv 
” Matteus 1:22–23” bredvid den. Läs Matteus 1:22–23 
och ta reda på vad Immanuel betyder.

Ett tecken som betyder ”Gud med oss”, hur kunde 
det ha hjälpt Ahas vid den här tidpunkten? Hur 
kunde en sådan profetia också syfta på Jesu födelse 
århundraden senare?

För att du ska få djupare insikt i det här 
tecknet om barnet som föds, läser du och 
begrundar följande förklaring av äldste 
Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas 
kvorum: ”Det finns parallella element i 
den här profetian, vilket så ofta är fallet i 

Jesajas skrifter. Den omedelbara betydelsen gällde väl 




