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Augustin af Hippo 13. november 354 – 28. august 430  
Det Nye Testamente er skjult I det Gamle Testamente; Det Gamle Testamente er åbenbaret I det 
nye Testamente. 

 
Jesus i hele Tanakh [תנ״ך] (Det Gamle Testamente) - Luk 24:44 
1) Moseloven Toraen/1 תורהMosebog [בראשית] 2Mosebog [שמות]  3Mosebog [ויקרא]  4Mosebog 

  [דברים] 5Mosebog [במדבר]
2) Profeterne Nevi'im/נביאים Josva [יהושע] Dommerbogen [שופטים] Samuelbøgerne [שמואל] 

Kongebøgerne [מלכים] Esajas [ישעיה] Jeremias [ירמיה] Ezekiel [יחזקאל] De Tolv Små Profeter [ תרי
  [עשר

3) Salmerne Ketuvim/כתובים Salmerne [תהלים] Ordsprogenes [משלי] Job [איוב] Højsangen [ שיר
-Ezra [דניאל] Daniel [אסתר] Ester [קהלת] Prædikernes [איכה] Klagesangene [רות] Ruth [השירים
Nehemias [ונחמיה עזרא] Krønikebøgerne [דברי הימים] 

 

1) Moseloven 
 

Syndefaldet en ”anti-type” på Jesus? 
Jorden skal være forbandet 1Mose 3:17 

Jesus en forbandelse for vores skyld Gal 3:13 
Torn og tidsel skal ”bære” dig 1Mose 3:18 

Jesus bar Tornekronen Matt 27:29-31 
I dit ansigts sved skal du spise dit brød 1Mose 3:19 

Jesus svedte blod Luk 22:44 
Til støv skal du vende tilbage 1Mose 3:19 

Jesus lægges I dødens støv Sl 22:16 
Sværd vogter vejen 1Mose 3:24 

Frem, sværd imod min hyrde Zak 13:7 
 

1Mose 3:15 Kvindens sæd 
Afkom – ordret sæd: (ham der kommer, er født af en jomfru) på dansk såvel som hebræisk en 
grammatisk umulighed – men mon ikke det peger frem mod jomfru fødslen? 
 

4Mose 21:7-9 Kobberslangen i ørkenen  
Joh 3:14-16 
 

2) Profeterne 

 

Es 7:14 Jomfru fødslen 

 almâh�1) jomfru, ung kvinde 1a) i den giftefærdige alder 1b) pige eller nyligt gift. Kommer‛�המלע

fra roden -םלע���‛âlam�: at sløre, fjerne fra syne, at skjule�

 ��bethûlâh�– Jomfru – fra en rod der betyder at adskilleתּולה

 

Syv God grunde: til at bibeholde Jomfruen 
1) kvindes sæd 1Mose 3:15 
2) profeti at en ung kvinde skal føde en søn? 
3) begge ord kommer fra hver deres rod der begge betyder noget med adskillelse 
4) Hvor Bethulah betyder Jomfru, betyder Almah ung pige i den giftefærdige alder 14-16 og der 

ligge i ordet betydningen jomfru; det giver sig selv at en pige i den alder ER jomfru 
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5) Matthæus der var jøde fortæller os oversættelsen�παρθένος�parthenos�– en Jomfru; det græske 

ord i Matt 1:23  
6) det samme græsk ord bliver brugt i septuaginta 
7) »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« (Luk 1:34) 
 

Dødehavsskrifterne 
• Det der gjorde fundet så vigtigt var IKKE de ikke bibelske tekster 

• Man fandt bla. Et komplet skrift af Esajas bog 

• Dateret til 200 år før Kristus 

• Med 99% samme ordlyd som den bibel du sidder med idag 

• Dette skrift indeholdt selvfølgelig også Esajas kapitel 53 

• Et kapitel der går så meget i detaljer omkring Kristus udgang af denne verden, at forskere 
indtil 1947 mente, det måtte være en senere tilføjelse 

 

Esajas Kapitel 53: Herrens lidende tjener 
1) Mark 9:12; Hvordan kan der så stå skrevet om Menneskesønnen, at han skal lide meget og være 
foragtet? 2) Matt 8:16-17; helbredelse og uddrivelse en del af Jesus Tjeneste 3) 1Pet 2:21-25; Esajas 
53´s kerne udlagt af apostlen Peter 4) Matt 27:57-60; Hvordan får ”en forbryder” gravplads blandt 
de rige? 
 

3) Salmerne 
 

Salme 22: Jesu Kors og opstandelse salme?  
1) Matt 27:46 »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« 2) Matt 27:41-44; spot og sarkasme 3) Joh 19:28-30; Jesu 
opfylder bevist skriften 4) Mat 27:33-37; Bet24 ved korsfæsningen 
 

TIL NÆSTE GANG 
Til Cellegrupper: Find Jesus og Nadveren i den jødiske påske (2Mose 12) 
Til de fromme: find Jesus i tilflugtsbyerne (4Mose 35:10-34; 5Mose 4:41-43; Jos 20:1-9) 
Til fedterøvende: find Jesus i Adamsslægsbog (1Mose 5:1-32) 

 
 

April    
8.  »For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd«  

• Vol 1; Profetier, undervisning v. Nicki Andersen 
• Direkte og indirekte profetier i hele GT  

15.  Cellegrupper  
• Opfordring til videre studie af »Jesus i Gammel 

testamente, vi finder den røde tråd«    
22. »For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd«  

• Vol 2; Skygger af Jesus, undervisning v. Nicki Andersen 
• Den jødiske påske, tilflugtsbyerne og en slægtstavle 

29. »For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd«  
• Vol 3; Jesus idag, undervisning v. Nicki Andersen 
• Profetier om Jesu andet komme  


