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KORT BESKRIVELSE AF BOGEN

Denne bog handler om vore Guds ord.
Gennem disse Ord, og under Helligåndens vejledning,

kan du lære, hvem Gud er, og hvem er hans søn.

Profeten Hosea siger i Hosea 4: 6:
“Mit folk er ødelagt på grund af mangel på viden.”

Og Messias siger i Johannes 5: 39:
“Søg i skrifterne; for i dem tror I, at I har evigt liv:

og de, der er mine vidner. “

Messias siger dette om Tanakhs verser.
Det er derfor vigtigt at vide, hvilke skrifter Messias mente.

I denne bog vil du støde på over 300 passager fra Tanakh, som direkte 
eller indirekte henviser til den lovede Messias.

Disse passager betragtes og forklares i lyset af passager
i det Nye Testamente, som der relateres til.

Denne bog er et unik studie og en vejledning til Biblen.
Den er anderledes end andre få bøger, hvis der overhovedet findes 

nogen andre,
der illustrerer Skrifterne på denne måde.

Bogen kan bruges til at studere Biblen og som referencearbejde.
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Denne bog omhandler Messias fra Tanakh. I hjertet af Torah, profeterne og de hellige skrifter, ligger 

den kommende Messias og hans tjeneste. Messias vil være en jødisk mand, som først og fremmest 

kommer til denne verden for at redde og befri sit folk, den jødiske nation. Men ifølge løfterne til 

Abraham, vil alle andre nationer også bliver velsignet af ham. Og den jødiske nation vil deltage i 

denne proces.

Under hans tid på jorden sagde Messias Yeshua, at Skrifterne vidner om ham. Så alt det, der skete 

under hans ophold på jorden, var forudsagt i Tanakh. Det betyder, at vi kan se i Skrifterne om 

Yeshua, om det drejer sig om den sande Messias eller ej. Messias kom til jorden for at forsone 

synder, men han har viet en store del af sine år på jorden til at forklare Skrifterne om den kommende 

Messias og hans tjeneste.

Og det eneste, hans jødiske apostle og disciple gjorde, var at forklare Skriftene og konvertere folk til a 

tro på Gud og på Messias Yeshua.

Det er naturligvis stadig vigtigt at vide, hvad der er sagt og hvor Tanakh taler om Messias.

Denne bog har mere end 300 bibeltekster, der omhandler den kommende Messias og hans tjeneste. 

Den angiver også, hvordan disse tekster er relateret til de begivenheder og proklamationer, der findes 

i det Nye Testamente. 

Der er to typer messianske tekster. For det første er der tekster, der straks kan anerkendes som 

messianske - disse kaldes "direkte" tekster. For det andet kan andre tekster kun anerkendes som 

messianske tekster af læsere, der er fortrolige med det Nye Testamente - disse kaldes "indirekte" 

tekster. I bogen er direkte tekster skrevet med fed eller kursiv. Alle messianske tekster har grå 

baggrund. For at begrænse bogens størrelse er mange tekster ikke trykt i fuld længde, men nævnes 

kun som referencetekster.

De messianske tekster henviser også til Hans anden ankomst på jorden for at etablere sit rige. Hele 

den jødiske nation vil da være tilbage i deres forfædres land, alle vil være bekendt med vor Herre, og 

Messias vil være deres Konge. Alle nationer vil være underlagt Ham. De tekster, der henviser til dette, 

er angivet i et separat kapitel og betegnet med # 1 - # 7.

I Tanakh finder vi også mange løfter relateret til ikke-jødiske folk. Disse løfter vedrører både nutiden 

og det fremtidige rige. 

Denne bog er opstået under evindelige bøn for at opnå visdom og vejledning af Helligånden. Jeg 

bønfalder, at undersøgelsen af disse tekster vil blive velsignet; at ved at læse Guds ord bliver sløret 

INTRODUKTION



6

fjernet, mørket vil forsvinde og lyset af Guds Ånds vil være til stede og arbejde.

Hendrik Schipper

April 2019

INTRODUKSJON
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Det Gamle Testamente 

1 Mosebog

2 Mosebog

3 Mosebog
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Markus
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Johannes
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Romerne

1 Korinterne

2 Korinterne

Galaterne

Efeserne

Filipperne
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Titus
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1 Peter

2 Peter

1 Johannes

2 Johannes
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Aabenbaringe

BIBELBØGERNES NAVNE OG RÆKKEFØLGE
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Ifølge Peter, Stephen og Paulus tradition, der erklærede Messias fra Tanakh (i

kronologisk rækkefølge), er denne bog beregnet som en lignende vejledning.

Bogen kan også bruges som:

a. en generel vejledning til dine stille tider;

b. et aktuelt studie

c. et referencearbejde. Således vil du for eksempel i slutningen af bogen finde et overblik over mange 

tekster fra det Nye Testamente, der direkte henviser til Tanakh.

Derudover, gøres der opmærksom på emner, der typisk har været af mindre betydning som:

- forholdet mellem ofringer, fester og Messias;

- omdannelse af det jødiske folk;

- Messias tilbagevenden

- deres tilbagevenden til det lovede land

- Den Nye Pagt.

Bed Herren om at give dig Helligåndens vejledning for at læse og tænke over hans ord.

H.S.

RETNINGSLINJER FOR DETTE STUDIE
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A. Messias som person.

01. Messias nedstammer fra Abraham.

 1 Mosebog 9:26,27; 1 Mosebog 17:7,8,19,21; 

 1 Mosebog 21:12; 1 Mosebog 22:17,18; 

 1 Mosebog 28:14. 

02. Messias nedstammer fra Judah.

 1 Mosebog 49:8-12.

03. Messias nedstammer fra David.

 Rut 4:13,14,17,21,22; 2 Samuel 7:12-16; 

 Første Krønikebog 17:11; Esajas 11:1-3; 

 Esajas 16:5;  Jeremias 30:3-24.

04. Messias findes i al evighed.

 Salme 21:5; Salme 89:28-30; Salme 90:2;  

 Salme 93:1,2; Ordsprogene 8:22-29; 

 Mikas 5:1.

05. Messias forhold til hans Far.

 2 Mosebog 23:20,21; 

 Første Krønikebog 17:13; 

 Salme 16:8-11; Salme 20:5-7; Salme 28:8;  

 Salme 89:27; Ordsprogene 8:30-31; 

 Esajas 42:21; Esajas 49:5; Jeremias 30:21,22.

06. Messias er Skaberen.

 Salme 33:6,9; Salme 102:26-28; 

 Esajas 44:1-8,21-24,26; Johannes 1:1-3.

07. Han skal være Israels Messias.

 Esajas 4:2; Esajas 49:6; Daniel 9:25.

08. Messias navne og titler.

 2 Mosebog 17:6; Salme 95:1-3; Esajas 5:1-2; 

 Esajas 9:5,6.

B. Messias natur.

01. Messias er Guds søn.

 2 Samuel 7:12-16; Salme 2:7; 

 Ordsprogene 30:4; Esajas 43:1-13,18-21; 

 Salme 89:4,27,28.

02. Messias er Guds lam.

 1 Mosebog 22:8; 2 Mosebog 12:5-14,22-24;  3 

 Mosebog 4:3-12; 3 Mosebog 4:27-29;  

 3 Mosebog 16:1-31; 3 Mosebog 22:17-21; 

 4 Mosebog 28:3,4; Esajas 53:7.

03. Messias er søn af mennesket.

 Salme 80:15,16,18; Esajas 7:14; Esajas 9:5,6;  

 Ezekiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Messias guddommelige egenskaber.

 Salme 2:7; Salme 24:7,10; Esajas 11:2; 

 Jeremias 23:5,6; Mikas 5:4.

05. Messias er fyldt med Helligånden.

 Salme 45:8; Salme 89:21,22; Esajas 11:1-3;  

 Esajas 42:1.

06. Messias er den gode hyrde.

 Salme 95:7; Esajas 40:9-11; 

 Ezekiel 34:11-15,22-24; Mikas 2:12,13;  

 Zakarias 11:4-6,7.

07. Messias almægtighed.

 Salme 8:7; Salme 107:25-29; Salme 110:3;  

 Esajas 22:22; Esajas 40:10; 

08. Messias alvidenhed.

 Salme 139:1-4; Jeremias 17:10.

09. Messias er allestedsnærværende.

 Salme 139:7-10.

EMNER
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10. Messias ydmyghed og fattigdom.

 Esajas 42:2-4.

11. Messias lydighed.

 Salme 1:1-6; Salme 18:22-25; Salme 40:8,9; 

 Esajas 53:7,8.

12. Messias perfektion.

 Salme 45:3; Esajas 53:9; Mikas 5:3.

13. Messias myndighed.

 2 Mosebog 3:6; 5 Mosebog 18:18,19; 

 2 Samuel 23:1-4; Salme 98:9; 

 Salme 110:1,2; Zakarias 9:10.

14. Messias er kendt for Guds herlighed.

 Salme 21:6; Salme 45:4,5; Esajas 4:2; 

 Esajas 12:1-6; Esajas 49:3; Esajas 60:1-5.

15. Messias vil være fuld af medfølelse.

 Salme 103:13; Salme 112:4; Esajas 66:2; 

 Zakarias 11:7.

16. Messias magt og styrke.

 2 Mosebog 17:6; Salme 45:6; Esajas 40:9-11; 

 Esajas 49:2,7; Mikas 2:12,13.

17. Ømhed og svaghed hos Messias

 Salme 45:4,5; Esajas 29:19.

18. Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

 Salme 17:15; Salme 21:6; Salme 45:2,3; 

 Salme 99:1-5; Højsangen 5:16; 

 Esajas 33:17-24; Esajas 42:21; Daniel 10:5,6.

19. Messias mysterium.

 2 Mosebog 3:14; Salme 78:2.

  

20. Kongens kærlighed til sit folk.

 Esajas 62:4-9; Hoseas 2:15-23.

21. Messias er Lyset.

 2 Samuel 23:1-4; Salme 43:3; Esajas 2:5; 

 Esajas 9:1-3; Esajas 42:6,7,16; 

 Esajas 60:19,20.

22. Guds og Messias godhed.

 2 Mosebog 15:1,2; Salme 86:15; 

 Salme 103:11,17; Jeremias 31:1-9.

23. Guds og Messias nåde.

 1 Mosebog 28:14; 2 Mosebog 33:19; 

 Salme 45:3; 

 Salme 86:15; Esajas 62:4-9; 

 Klagesangene 3:25,26.

24. Gud og Messias giver fryd og glæde til de 

retfærdige og de troende.

 Esajas 29:19. 

    

C. Messias udseende.

01. Messias fødsel er profeteret.

 1 Mosebog 3:15; Salme 132:11,12; 

 Esajas 9:5,6; Esajas 11:1-3; Esajas 49:1; 

 Esajas 60:1-3; Jeremias 23:5,6; 

 Jeremias 31:22; Jeremias 33:14-15,22; 

 Habakkuk 2:3; 

 Haggaj 2:24; Zakarias 3:8.

02. Messias forgænger er bebudet.

 Esajas 40:1-5; Malakias 3:1; Malakias 4:5,6.

03. Stedet hvor Messias blev født.

 Mikas 5:1.
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04. Messias liv indtil hans første tilsynekomst.

 Esajas 7:14-16.

05. Profetien af mordet på Betlehems børn.

 Jeremias 31:15.

D. Messias embedsmænd.
01. Messias salvelse.

 Salme 89:21; Ordsprogene 8:22-29; 

 Esajas 61:1.

02. Messias hverv som profet.

 5 Mosebog 18:15-19; Esajas 50:4; 

 Jeremias 28:9; Ezekiel 33:32,33; 

 Malakias 4:5,6. 

03. Messias hverv som Præst.

 1 Mosebog 14:18; 2 Mosebog 28:12,29,36-38; 

 Salme 110:4; Jeremias 33:14-18,22; 

 Zakarias 6:12,13,15.

04. Messias hverv som Konge.

 1 Mosebog 49:8-12; 4 Mosebog 24:7,8,15-19; 

 2 Samuel 7:12-16; Første Krønikebog 17:11; 

 Salme 45:10,14-18; Salme 47:2-10; 

 Salme 72:7-19; Salme 93:1,2; 

 Salme 132:17,18; Zakarias 9:9.

05. Messias skal være Forløseren.

 Job 19:25-27; Esajas 41:8-20; 

 Esajas 44:1-8,21,24-26; Esajas 45:17; 

 Esajas 47:4; Esajas 52:7-12; Esajas 59:18-20; 

 Esajas 63:1-6; Jeremias 30:3-24; 

 Jeremias 33:14-18,22; Zefanias 3:9-20; 

 Zakarias 3:1-10; Zakarias 10:3-12.

06. Messias skal være rådgiveren.

 Esajas 59:16.

07. Messias skal være mægleren.

 5 Mosebog 18:15-19; Esajas 59:16.

08. Messias skal være sikkerheden.

 Job 17:3; Jeremias 30:21,22.

09. Messias skal være frelseren.

 Salme 130:7,8; Esajas 43:1-13,18-21; 

 Esajas 25:9; Esajas 30:18; Esajas 45:21,22; 

 Esajas 49:6; Jeremias 23:6; Jeremias 33:16.

10. Messias skal være dommeren.

 Zakarias 3:1-10.

E. Messias mission og 
tjeneste.

01. Messias type tjeneste.

 Anden Kongebog 1:6,11,12; Esajas 28:15,16; 

 Esajas 42:6,7,16; Esajas 48:15-17.

02. Messias tjenestested.

 Esajas 8:23; Esajas 41:25; Hoseas 11:1.

03. Messias fristelse.

 Salme 91:11,12.

04. Messias sejr over synd.

 Hoseas 13:14; Zakarias 13:1,2.

05. Messias mirakler.

 Salme 146:8; Esajas 35:5-10; Esajas 29:18.

06. Messias mission og kald.

 Esajas 61:1-3.

07. Messias ofre for at frelse.

 Salme 85:10; Esajas 55:1,2,6.
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08. Messias dom.

 1 Mosebog 3:21; Salme 40:10,11; 

 Salme 45:7,8; Salme 85:11-14; Esajas 32:1,2; 

 Esajas 46:13; Esajas 59:16,17; 

 Jeremias 33:14-18,22.

09. Messias retfærdighed.

 2 Samuel 23:1-4; Salme 45:4,5; 

 Salme 112:4; Esajas 16:5.

10. Messias skal også være Messias for 

hedningene.

 1 Mosebog 12:3; 1 Mosebog 26:3-5; 

 5 Mosebog 33:3; 

 Salme 2:8; Salme 22:24-32; Salme 46:11; 

 Salme 72:7-19; Salme 98:1-3; 

 Salme 102:14-23; 

 Esajas 11:10-12; Esajas 19:23-25; 

 Esajas 24:13-16; Esajas 42:2-4; 

 Esajas 45:22-25; Esajas 49:6; Esajas 51:1-23; 

 Esajas 52:15; Esajas 55:4,5; Esajas 56:6-8; 

 Esajas 60:1-5; Esajas 61:10,11; 

 Esajas 62:1-3,10-12; Esajas 65:1,2; 

 Esajas 66:10-13,15-24; Jeremias 4:2; 

 Jeremias 10:7; Jeremias 16:19; 

 Amos 9:11-15; Mikas 4:1-4; Haggaj 2:7-10; 

 Zakarias 2:1-13; Zakarias 8:1-23; 

 Zakarias 14:1-21; Malakias 1:11.

11. Messias skal give evigt liv.

 Job 19:25; Salme 103:4; Esajas 25:8; 

 Esajas 55:3; Hoseas 13:14; 

 Ezekiel 37:11-14; Zakarias 2:1-13.

12. Messias opfylder Guds lov.

 5 Mosebog 11:18-20; 

 2 Samuel 22:20-25; Salme 1:1-6; 

 Salme 40:7; Salme 119:97-103; Esajas 42:2-4.

13. Gud bekræfter Messias tjeneste.

 Salme 20:5-7; Salme 89:23,28-30; 

 Esajas 42:1.

14. Messias skal besejre døden og mørket.

 Salme 49:16; Salme 86:12,13; Salme 110:1; 

 Hoseas 13:14.

15. Messias skal bringe glædelig nyhed.

 Salme 96:1-3; Esajas 9:1-3; Esajas 41:26,27; 

 Esajas 52:7-12; Esajas 61:1-3; 

 Ezekiel 33:32,33.

16. Messias skal velsigne sit folk.

 Salme 21:7,8; Salme 45:10,14-16; 

 Salme 132:13-16; Esajas 4:2; Joel 2:18-27.

17. Messias skal bygge Guds tempel.

 Første Krønikebog 17:12; Salme 118:22-24; 

 Esajas 66:1; Jeremias 31:1-9; 

 Ezekiel 37:26-28; Zakarias 1:16,17; 

 Zakarias 6:12,13,15.

18. Gud skal bo blandt sit folk.

 2 Mosebog 25:8,9; 2 Mosebog 29:45,46; 

 3 Mosebog 26:11,12; Salme 46:5-12; 

 Esajas 12:1-6; Ezekiel 37:21-28; 

 Zefanias 3:9-20; Zakarias 2:1-13.

19. Messias skal trøste.

 Esajas 51:3; Esajas 52:9; Esajas 66:10-13; 

 Zakarias 1:16,17.

20. Messias skal lave en ny pagt.

 Esajas 49:8-26; Esajas 55:3; Esajas 59:21; 

 Esajas 61:4-9; Esajas 62:4-9; 

 Jeremias 31:31-34; Jeremias 32:37-41; 

 Jeremias 50:4-7,19,20; Ezekiel 16:60-63; 

 Ezekiel 37:21-28; Hoseas 2:15-23; 

 Amos 9:11-15.
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21. Messias skal tilgive synd.

 Salme 103:3,12; Esajas 55:7; 

 Jeremias 33:6-13; Joel 3:21; Mikas 7:15-20.

22. Messias arbejde skal velsignes.

 1 Mosebog 22:17,18; 1 Mosebog 28:14; 

 Salme 89:25; Esajas 40:9-11; Esajas 49:4; 

 Esajas 53:10-12; Esajas 55:10,11; 

 Esajas 62:10-12; Ezekiel 17:22-24; 

 Amos 8:11.

23. Messias skal omdanne sit folk.

 Salme 51:19; Esajas 57:15-19; 

 Ezekiel 11:17-20; Hoseas 2:15-23; 

 Hoseas 3:4; 

 Hoseas 6:1,2; Malakias 4:5,6.

24. Messias skal bringe fred.

 Esajas 54:10-13; Esajas 57:15-19; 

 Esajas 66:10-13; Jeremias 28:9; 

 Jeremias 33:6-13; Mikas 5:4; 

 Zakarias 9:10-12.

25. Messias skal blive troet og rost.

 Salme 8:2-3; Salme 22:23; Salme 45:17,18; 

 Salme 103:22; Esajas 8:13-15; Habakkuk 2:4; 

 Zakarias 11:10,11.

26. Messias befrielse.

 4 Mosebog 21:9; Salme 53:7; Salme 89:20; 

 Salme 95:7-11; Salme 103:4; 

 Salme 107:1-3; Salme 130:7,8; 

 Salme 147:3,6; Esajas 40:1-5; Esajas 49:6; 

 Esajas 63:7-9; Ezekiel 34:11-15,22-31; 

 Daniel 9:24.

27. At give et nyt hjerte og en ny ånd.

 Salme 51:19; Salme 103:5; Ezekiel 11:17-20; 

 Ezekiel 36:26,27; Ezekiel 37:9,10,14; 

 Ezekiel 39:29; Joel 2:28,29.

F. Messias lidelse og død.

01. Messias død er forudsagt.

 Salme 16:8-11; Salme 22:1,2; 

 Salme 91:14-16; Daniel 9:25-26; 

 Zakarias 13:7.

02. Messias indtræden i Jerusalem er forudsagt.

 Salme 118:26,27; Zakarias 9:9.

03. Messias skal afvises.

 Salme 62:4,5; Salme 118:22-24; 

 Esajas 5:1,2; Esajas 8:13-15; 

 Esajas 29:10,13,14; Esajas 49:4,5,7; 

 Esajas 53:3; Esajas 65:1,2; 

 Zakarias 11:8; Zakarias 12:1-14.

04. Konsekvenserne af forkastelsen af Messias

 Daniel 9:25-27; Zakarias 11:10,11.

05. Messias skal blive forrådt.

 Salme 41:6-10; Salme 55:5,6,13-15; 

 Salme 109:8; Esajas 29:18; 

 Zakarias 11:12,13.

06. Messias efterlades alene.

 Salme 88:15-19; Zakarias 13:7.

07. Messias beskyldning og prøvelse.

 Salme 27:12; Salme 35:11,12; 

 Salme 41:6-10; Salme 109:1-5.

08. Detaljerne om Messias død.

 Salme 22:2,3,7-19; Salme 34:21; 

 Esajas 53:9; Amos 8:9; Zakarias 12:1-14.

09. Messias ofre og soning.

 Esajas 53:4-6,10-12.
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10. Messias vilje til at dø.

 Salme 31:5,6; Salme 40:8.

11. Messias lidelse.

 5 Mosebog 21:23; Salme 18:5-7; 

 Salme 27:2; Salme 31:12-16; Salme 35:19; 

 Salme 38:13,14,21; Salme 40:15; Salme 42:8; 

 Salme 55:5,6,13-15; Salme 69:5,9-10; 

 Salme 102:1-12; Salme 109:25; 

 Salme 110:7; Esajas 50:3; Esajas 53:1,2; 

 Esajas 63:1-6; Klagesangene 3:30; 

 Zakarias 11:8.

12. Messias skal opleve modstand.

 Salme 2:1-3; Salme 35:4-6; 

 Salme 41:6-10; Salme 69:5.

13. Detaljer om Messias lidelse.

 2 Mosebog 12:46; Salme 69:20-22,27; 

 Salme 88:15-19; Salme 129:3; Esajas 50:7-9;

 Esajas 52:14; Esajas 53:1-8; Mikas 4:14. 

14. Messias skal ikke blive troet.

 Esajas 6:9,10; Esajas 53:1,2.

G. Opstandelsen og 
opstigning af Messias.

01. Messias opstandelse forudsiges.

 Job 19:25-27; Salme 16:8-11; Salme 30:4; 

 Salme 40:3,4; Salme 49:16; Salme 71:20; 

 Salme 91:14-16; Esajas 53:10,11; 

 Jonas 1;17; Jonas 2:2-7.

02. Messias opstigning forudsiges.

 Salme 24:3,7-10; Salme 47:2-10; 

 Salme 68:19.

03. Messias ophøjelse forudsiges.

 Salme 91:14-16; Salme 110:7; Esajas 52:13; 

 Ezekiel 21:26,27. 

04. Messias skal udgyde sin Ånd.

 Salme 68:19; Ordsprogene 1:23; 

 Esajas 32:15-18; Esajas 44:3-4; 

 Ezekiel 36:8-38; Ezekiel 39:29; 

 Joel 2:28,29; Zakarias 12:10.

05. Messias skal se megen gavn.

 Salme 1:3; Esajas 60:21; 

 Esajas 61:11; Hoseas 14:4-8. 

06. Helligåndens bolig.

 Esajas 57:15-19; Jeremias 31:33; 

 Ezekiel 11:19; Ezekiel 36:26,27; 

 Ezekiel 37:9,10.

H. Messias fremtid.
01. Messias tilbagekomst forudsiges.

 Salme 50:3-6; Salme 96:13; Esajas 25:6-12; 

 Esajas 65:17-25; Esajas 66:15,16; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakkuk 2:3; 

 Zakarias 12:1-14; Zakarias 14:1-21.

02. Messias dom om fremtiden.

 1 Samuel 2:10; Salme 2:4-6,9-12; 

 Salme 50:2-6; Salme 68:1-5; 

 Salme 75:8,9; Salme 96:7-13; Salme 97:1-6; 

 Salme 98:4-9; Salme 110:1,2,5,6; 

 Salme 149:6-9; Esajas 2:4; Esajas 11:4,5; 

 Esajas 24:18-23; Esajas 26:19-21; 

 Esajas 27:1-3,6,12,13; Esajas 51:5,6; 

 Esajas 59:18-20; Esajas 63:1-6; 

 Esajas 66:15-24; Ezekiel 38:16-23; 

 Daniel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32; 

 Joel 3:1-21; Zakarias 11:9; Zakarias 13:8,9; 

 Malakias 3:2-5,16-18; Malakias 4:1-4.
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03. Messias fremtidig kongerige.

 1 Mosebog 49:8-12; 4 Mosebog 24:7,8,15-19; 

 1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16; 

 Første Krønikebog 17:14; Salme 2:4-6,8-12; 

 Salme 22:24-32; Salme 45:8,9,17,18; 

 Salme 46:5-12; Salme 47:2-9; Salme 50:2-6; 

 Salme 53:7; Salme 65:3.

 Salme 67:2-7; Salme 68:1-5; Salme 72:7-19; 

 Salme 85:11-14; Salme 86:9; 

 Salme 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Salme 96:7-13; Salme 97:1-6; 

 Salme 98:4-9; Salme 99:1-5; 

 Salme 102:14-23; Salme 107:1-3; 

 Salme 110:1-3,5,6; Salme 130:7,8; 

 Salme 132:11-18; Salme 138:4,5;  

 Salme 145:10-13; Salme 147:2,13,14,20; 

 Salme 149:1-5; Esajas 2:2-5; Esajas 4:2,6; 

 Esajas 6:1-4; Esajas 10:20-22; Esajas 11:4-12; 

 Esajas 12:1-6; Esajas 14:1-3; Esajas 16:5; 

 Esajas 17:7; Esajas 19:23-25; 

 Esajas 24:13-16,18-23; Esajas 25:6-12; 

 Esajas 26:1-4; Esajas 27:1-3,6,12,13; 

 Esajas 29:22-24; Esajas 30:18-33; 

 Esajas 32:1,2,15-18; Esajas 33:17-24; 

 Esajas 35:5-10; Esajas 40:1-5,9-11; 

 Esajas 41:8-20; Esajas 42:2-4,6,7,16; 

 Esajas 43:1-13,18-21; Esajas 44:1-8,21-24,26; 

 Esajas 45:17,18,22-25; Esajas 46:3,4,13; 

 Esajas 49:6-26; Esajas 51:1-23; 

 Esajas 52:7-12; 

 Esajas 54:1-17; Esajas 55:12,13; 

 Esajas 56:6-8; 

 Esajas 59:18-21; Esajas 60:1-21; 

 Esajas 61:4-11; Esajas 62:1-12; 

 Esajas 63:7-9; Esajas 65:17-25; 

 Esajas 66:15-24; Jeremias 3:14-19; 

 Jeremias 12:15; Jeremias 15:19-21; 

 Jeremias 16:14,15,19; Jeremias 23:3-8; 

 Jeremias 24:6,7; Jeremias 29:14; 

 Jeremias 30:3-24; Jeremias 31:1-9,31-34; 

 Jeremias 32:37-41; Jeremias 33:6-13; 

 Jeremias 50:4-7,19,20; Ezekiel 11:17-20; 

 Ezekiel 20:34-42; Ezekiel 34:11-31; 

 Ezekiel 36:8-38; Ezekiel 37:1-14,21-28; 

 Ezekiel 38:23; Ezekiel 39:6-8,21-29; 

 Ezekiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 

 Hoseas 1:10,11; Hoseas 2:15-23; Hoseas 3:5; 

 Hoseas 6:1-3; Hoseas 13:14; Hoseas 14:4-8; 

 Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Amos 9:11-15; 

 Obadias 1:17-21; Mikas 2:12,13; 

 Mikas 4:1-4,7; Mikas 5:2,3; Mikas 7:15-20; 

 Habakkuk 2:14; Zefanias 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Zakarias 1:16,17; 

 Zakarias 2:1-13; Zakarias 3:1-10; 

 Zakarias 6:12,13,15; Zakarias 8:1-23; 

 Zakarias 9:10-12; Zakarias 10:3-12; 

 Zakarias 12:1-14; Zakarias 13:1-2,8,9; 

 Zakarias 14:1-21; Malakias 1:11; 

 Malakias 3:2-5,16-18; Malakias 4:1-4. 

04. Messias trone.

 Salme 45:7; Esajas 9:5,6.

05. Messias kommende herlighed og magt

 Salme 46:5-12; Salme 61:7,8; 

 Salme 72:7-19; Salme 95:1-3; 

 Salme 102:14-23; Esajas 25:6-12; 

 Esajas 60:8-21; Esajas 65:17-25.

06. Messias forbøn.

 Esajas 53:12,; Esajas 59:16.

07. Messias vil sidde ved Guds højre hånd.

 Salme 80:15,16,18; Salme 110:1-2.

08. Messias skal have evigt liv.

 Salme 61:7,8.

09. Profeti om hans folks fremtid.
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 Salme 91:13; Esajas 4:3; Esajas 10:20-22; 

 Esajas 14:1-3; Esajas 17:7; 

 Esajas 27:1-3,6,12,13; 

 Esajas 33:17-24; Esajas 35:5-10;

 Esajas 41:8-20; Esajas 43:1-13,18-21; 

 Esajas 45:22-25; Esajas 46:3,4,13; 

 Esajas 49:8-26; Esajas 52:7-12; 

 Esajas 54:1-17; 

 Esajas 56:6-8; Esajas 57:15-18; Esajas 59:21; 

 Esajas 60:6-21; Esajas 61;4-9,10,11; 

 Esajas 62:1-12; Esajas 65:8-10; 

 Esajas 66:15-24; Jeremias 3:14-19; 

 Jeremias 12:15; Jeremias 15:19-21; 

 Jeremias 16:14,15,19; Jeremias 23:3,4,7,8; 

 Jeremias 24:6,7; Jeremias 29:14; 

 Jeremias 30:3-24; Jeremias 32:37-41; 

 Jeremias 33:6-18,22; Ezekiel 20:34-42; 

 Ezekiel 34:11-31; Ezekiel 36:8-38; 

 Ezekiel 37:1-14; Ezekiel 39:6-8,21-29; 

 Daniel 9:27; Hoseas 1:10,11; 

 Hoseas 2:15-23; Hoseas 3:4; Amos 9:11-15; 

 Obadias 1:17-21; 

 Mikas 2:12,13; Mikas 4:1-4,7; 

 Mikas 7:15-20; Zefanias 3:9-20; 

 Haggaj 2:7-10; Zakarias 1:16,17; 

 Zakarias 2:1-13; 

 Zakarias 3:1-10; Zakarias 8:1-23; 

 Zakarias 9:10-12; Zakarias 10:3-12; 

 Zakarias 12:1-14; Zakarias 13:8,9; 

 Zakarias 14:1-21; Malakias 4:1-4.

10. Profeti af den evige fredelig Kongerige.

 Esajas 9:6; Esajas 11:6-9; 

 Ezekiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Hoseas 2:15-23; 

 Joel 3:1-21.

11. Messias skal forherliges.

 Esajas 4:2; Esajas 43:21; Esajas 44:23; 

 Esajas 49:3; Esajas 60:21; Esajas 61:3; 

 Daniel 7:13,14.

I. Messias i ofrene og 
festlighederne.

01. Det brændte - og ofret kød repræsenterer 

Messias værk - en sød smag.

  3 Mosebog 1:5,13; 3 Mosebog 2:1,2.

02. Et brændt ofre viser Messias værk - et 

frivilligt ofre.

 3 Mosebog 7:16.

03. Et brændt ofre repræsenterer Messias værk - 

et ofre uden fejl - et løbende brændt ofre.

 3 Mosebog 22:17-21; 4 Mosebog 28:3,4.

04. Taksigelsens fred og ofre repræsenterer 

Messias værk.

 3 Mosebog 3:1-5,16; Salme 51:17.

05. Et synds ofre refererer til Messias værk.

 3 Mosebog 4:3-12; 3 Mosebog 4:27-29.

06. Forsoningsdagen refererer til Messias værk.

 3 Mosebog 16:1-31; 3 Mosebog 17:11.

07. Ofret af den røde kval refererer til Messias 

værk.

 4 Mosebog 19:2,3,9.

08. Påsken refererer til Messias værk.

 2 Mosebog 12:5-14, 22-24.

09. Det usyrede brøds fest refererer til Messias 

værk.

 3 Mosebog 23:6-8.
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10. Bølgen af neg og de første korn henviser til 

Messias opstandelse.

 3 Mosebog 23:9-14.

11. Festen for de første frugter, 50 dage efter 

Påske, henviser til udslippet af den Hellige Ånd.

    3 Mosebog 23:15-21.

12. Tabernakernes fest i forhold til Messias 

værk.

    3 Mosebog 23:33-43.   
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Andre vers i de hellige skrifter er relateret

til Messias kommende Kongerige.

Med Messias første ankomst er hans

Kongerige nær, men Kongeriget

vil blive fuldt ud realiseret med hans anden 

ankomst.

Vers nævnt nedenfor henviser til Kongeriget.

For at spare plads valgte vi ikke at nævne alle

relaterede vers, men ved hjælp af en talkode

henviser vi til grupper af vers nævnt nedenfor.

Disse koder er # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7.

Messias fremtidig Kongerige på den dag:

# 1 Styrke, storhed og herlighed af

Messias Kongerige.

 1 Mosebog 49:10; 4 Mosebog 24:17-19; 

 1 Samuel 2:10; 2 Samuel  7:12-16; 

 Salme 2:6-12; Salme 8:2-3; 

 Salme 21:5; Salme 45; Salme 46:6-12; 

 Salme 47:3,4,8-10; Salme 48:2-4,9-15;

 Salme 50:2-6; Salme 61:7,8;

 Salme 66:1-5; Salme 67:2-8; 

 Salme 68:1-5; Salme 72:6-20; 

 Salme 85:2-4,10-14; Salme 86:9; 

 Salme 89:1-5,26-29,36,37; Salme 93:1; 

 Salme 95:3-7; Salme 96:1-13; Salme 97:1,6; 

 Salme 98:1-9; Salme 99:1-4; Salme 110:1-6; 

 Salme 130:7,8; Salme 132:11-14; 

 Salme 138:4,5; Salme 145:10-13; 

 Salme 149:1-9; Esajas 2:10-22; Esajas 9:5,6; 

 Esajas 11:2-10; Esajas 16:5; Esajas 24:19-23; 

 Esajas 26:1-4; Esajas 32:1-5,13-20; 

 Esajas 33:17-24; Esajas 35:1-10; 

 Esajas 40:5,9-11; Esajas 41:18-20; 

 Esajas 42:4,13,16; Esajas 49:7; 

 Esajas 52:1-3,10,13; Esajas 63:1-6; 

 Esajas 65:13-25; Esajas 66:10-17,22-24; 

 Jeremias 23:5; 

 Ezekiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3; 

 

 Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joel 2; 

 Joel 3; Obadias 1:17-21; Mikas 4:13; 

 Habakkuk 2:14; Zefanias 2:11; 

 Zakarias 6:12,13; Zakarias 9:9-12; 

 Zakarias 10:11,12; Zakarias 14:9; 

 Malakias 4:1-6; Matthæus 6:10; 

 Matthæus 19:28; Matthæus 28:18; 

 Lukas 1:32,33; Lukas 22:29; Johannes 17:24; 

 Johannes 18:36; 

 Apostelenes gerninger 1:6,7; 

 Romerne 8:19-23; Romerne 14:17; 1 

 Korinterne 15:24,25; Efeserne 1:10,20; 

 Filipperne 2:9; 1 Tessalonikerne 2:12; 1 

 Timoteus 6:15; Hebræerne 1:8; 

 Hebræerne 2:5-9; 1 Peter 1:3-5; 

 Aabenbaringe 6:2; Aabenbaringe 11:15; 

 Aabenbaringe 12:10; 

 Aabenbaringe 19:15,16; 

 Aabenbaringe 20:1-6.  

# 2 Konvertering og valg af Israel.

 3 Mosebog 26:40-45; 

 5 Mosebog 4:29-31; 

 5 Mosebog 30:1-10; 

 5 Mosebog 33:28,29; Salme 47:5; 

 Salme 69:36,37; Salme 85:9-14;  

 Salme 102:14,17,18,22; Salme 106:5; 

 Salme 121; Salme 126; Salme 130:7,8; 

 Esajas 4:2-6; Esajas 12:1-6; Esajas 14:1-3; 

 Esajas 26:1-4; Esajas 27:6; Esajas 29:18-24; 

 Esajas 30:18-26; Esajas 40:1,2; 

 Esajas 41:8-20; Esajas 44:1-8,21-24,26;  

 Esajas 45:17,18,22-25; Esajas 46:13;  

 Esajas 49:6-26; Esajas 51; 

 Esajas 54:1-14,17; Esajas 55:1-3; 

 Esajas 59:16-21; Esajas 60:10,15-18,21,22; 

 Esajas 61:1-11; Esajas 62; 

 Esajas 65:8-10; Jeremias 3:14-16, 18,19;

 Jeremias 23:4-6; Jeremias 30:18-24; 

 Jeremias 31:1-7,16-40; Jeremias 32:38-44; 
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 Jeremias 33:6-22,26; Jeremias 50:4-7,20; 

 Ezekiel 16:60-63; Ezekiel 34:20-31; 

 Ezekiel 36:8-15,26-38; Ezekiel 37:1-28; 

 Hoseas 1:7,11; Hoseas 2:14-23; Hoseas 3:5; 

 Hoseas 14:5,6; Amos 9:11-15; Mikas 4:7; 

 Mikas 5:2-15; Mikas 7:14-20; 

 Zefanias 3:11-19; Zakarias 1:12-17; 

 Zakarias 2:1-5,10,12,13; Zakarias 3:10; 

 Zakarias 8:3-7,9-19; 

 Zakarias 9:10-17; Zakarias 10:3-7; 

 Zakarias 12:1-14; Zakarias 13:1,2,8,9; 

 Zakarias 14:1-21; Malakias 3:1-6,11,12,16-18;

 Apostelenes gerninger 15:16-18; 

 Romerne 9:27,28; Romerne 11:1-36; 

 Galaterne 3:17; 

 Hebræerne 8:6-12; Hebræerne 10:16,17;                         

# 3 Israels tilbagevenden.

 5 Mosebog 30:3-5; Salme 14:7; 

 Salme 53:7; Salme 106:47; Salme 107:2,3; 

 Salme 147:2; Esajas 10:20-22; 

 Esajas 11:11-16; Esajas 27:12,13; 

 Esajas 35:8-10; Esajas 43:5,6; 

 Esajas 49:6,12,22; Esajas 51:11; 

 Esajas 52:8-10; Esajas 54:7; Esajas 56:8; 

 Esajas 60:3-11; Esajas 66:20-21; 

 Jeremias 3:18,19; Jeremias 12:15; 

 Jeremias 15:19-21; Jeremias 16:14,15; 

 Jeremias 23:3,7,8; Jeremias 30:3,10,11,17; 

 Jeremias 31:8-14,17; Jeremias 32:37; 

 Jeremias 46:27-28; Jeremias 50:19; 

 Ezekiel 11:17-20; Ezekiel 20:34-44; 

 Ezekiel 28:24-26; Ezekiel 34:11-14; 

 Ezekiel 36:24-27; Ezekiel 37:21; 

 Ezekiel 39:25-29; Hoseas 1:11; 

 Hoseas 14:7-8; Mikas 2:12,13; Mikas 4:6; 

 Zefanias 3:18-20; Zakarias 1:17; 

 Zakarias 8:7,8; Zakarias 10:8-10; 

 Johannes 11:52; Efeserne 1:10.

# 4 Hedningerne kommer også.

 1 Mosebog 26:4; 5 Mosebog 32:43; 

 Salme 22:28-32; Salme 72:11,17; Salme 86:9; 

 Salme 96:10; Salme 102:16-23; Salme 117:1; 

 Esajas 2:2-6; Esajas 5:26; Esajas 11:10,12; 

 Esajas 19:16-25; Esajas 25:6-12; Esajas 26:2; 

 Esajas 43:9; Esajas 51:5; Esajas 55:5; 

 Esajas 56:6-7; Esajas 60:3-7, 10-14; 

 Esajas 62:10; Esajas 66:18-23; Jeremias 3:17; 

 Jeremias 4:2; Jeremias 10:6,7; 

 Jeremias 16:19; Daniel 7:18,25-27; 

 Mikas 4:1-4; Haggaj 2:6,7;  Zakarias 2:11;  

 Zefanias 3:8-10; 

 Zakarias 8:3,20-23; Zakarias 14:16-19; 

 Maleach 1:11; Markus 11:17; 

 Johannes 10:16; Romerne 3:29; 

 Romerne 15:9-12; 

 Galaterne 3:8; Efeserne 2:11-13; 

 Hebræerne 2:11-13; 

 Hebræerne 12:23; Aabenbaringe 7:9-12; 

 Aabenbaringe 15:4; Aabenbaringe 21:24-26; 

 Aabenbaringe 22:2.

#5 Messias tilbagevenden og opstandelsen fra 

døden.

 Salme 68:22,23; Salme 71:20; 

 Salme 126:5,6; Esajas 25:8; Esajas 26:19; 

 Hoseas 13:14; Daniel 12:13; 

 Matthæus 22:32; 

 Matthæus 24:27-51; Matthæus 26:64; 

 Markus 13:24-37; Lukas 12:37; 

 Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37; 

 Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43; 

 Johannes 3:21; Johannes 5:28,29; 

 Johannes 6:39,40; Johannes 8:51; 

 Johannes 11:25,26; Johannes 12:25,26; 

 Johannes 14:2,3; Johannes 17:24; 

 Apostelenes gerninger 2:6-8; 

 Apostelenes gerninger 23:6-8; 

 Apostelenes gerninger 26:6-8; 

MESSIAS FREMTIDIG KONGERIGE



29

 Romerne 8:17,24; 

 1 Korinterne 6:14; 1 Korinterne 15:1-58; 

 2 Korinterne 4:14,17; Efeserne 1:10; 

 Filipperne 2:10,11; Filipperne 3:20,21; 

 Kolossensern 3:4; 1 Tessalonikerne 1:10; 

 1 Tessalonikerne 4:14-17; 

 2 Tessalonikerne 1:7-10; 

 2 Tessalonikerne 2:7,8; 

 2 Timoteus 2:11,12,18; 2 Timoteus 4:8; 

 Hebræerne 1:13; Hebræerne 11:13,35; 

 1 Peter 1:4-9; 1 Peter 4:13; 1 Peter 5:4; 

 2 Peter 1:11; 1 Johannes 3:2; Judas 1:14; 

 Aabenbaringe 1:6,7; Aabenbaringe 2:26,27; 

 Aabenbaringe 3:21; 

 Aabenbaringe 5:1-14; Aabenbaringe 7:3,4; 

 Aabenbaringe 10:7; Aabenbaringe 11:15; 

 Aabenbaringe 12:10; Aabenbaringe 15:3,4; 

 Aabenbaringe 20:1-6. 

# 6 Dommedag.

 1 Mosebog 18:25; Salme 1:4; Salme 9:8; 

 Salme 68:1-5; Salme 73:20; Salme 96:11-13; 

 Salme 98:9; Salme 122:5; Prædikeren 12:14; 

 Esajas 5:30; Esajas 13:1-22; 

 Esajas 30:8,27-30; Esajas 34:1-4; 

 Esajas 66:15,16; Daniel 7:9,10; 

 Daniel 12:1,2; Joel 2:1,10,11,30-32; 

 Joel 3:12-16; Mikas 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

 Zefanias 1:14-18; Malakias 3:5,16-18; 

 Matthæus 8:11,12; Matthæus 10:28; 

 Matthæus 11:21-24; Matthæus 12:36,41,42; 

 Matthæus 13:40-43; Matthæus 19:28; 

 Matthæus 24:50,51; 

 Matthæus 25:21,23,31-46; Markus 9:43-48; 

 Lukas 10:12-14; Lukas 19:27; Lukas 20:35,36; 

 Lukas 22:30; 

 Johannes 5:24-29; Johannes 12:31,32; 

 Apostelenes gerninger 10:42; 

 Apostelenes gerninger 17:31; 

 Apostelenes gerninger 24:15; 

 

 Romerne 2:5-16; Romerne 14:10-12; 1 

 Korinterne 3:12-15; 

 1 Korinterne 4:5; 1 Korinterne 6:1-3; 

 2 Korinterne 5:10; Kolossensern 3:6; 

 2 Timoteus 4:1; Hebræerne 6:2; 

 2 Peter 2:9; 2 Peter 3:7; 1 Johannes 4:17; 

 Judas 1:6,13-15; Aabenbaringe 2:11; 

 Aabenbaringe 3:4,5; Aabenbaringe 6:12-17; 

 Aabenbaringe 11:18,19; 

 Aabenbaringe 14:1-11; 

 Aabenbaringe 17:14-16; Aabenbaringe 19; 

 Aabenbaringe 20:10-15;  

# 7 Den nye himmel og den nye jord.

 Salme 48:8; Esajas 60:18-20; 

 Esajas 65:17-19; Esajas 66:22-24; 

 Matthæus 8:11; Matthæus 24:35; 

 1 Korinterne 15:24,25; Galaterne 4:26; 

 Hebræerne 10:12,13; Hebræerne 11:10; 

 Hebræerne 12:22-28; 2 Peter 3:7-13; 

 Aabenbaringe 3:12,21; Aabenbaringe 16:20; 

 Aabenbaringe 21, 22. 
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C01 Messias fødsel er profeteret.

1 MOSEBOG 3:15 Jeg sætter Fjendskab mellem 

dig og Kvinden, mellem din Sæd og hendes Sæd; 

den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den 

i Hælen!"

4 MOSEBOG 21:8 Da sagde HERREN til 

Moses: "Lav dig en Slange og sæt den på en 

Stang, så skal enhver slangebidt, der ser hen 

på den, leve!"

9 Da lavede Moses en Kobberslange og satte 

den på en Stang; og enhver, der så hen på 

Kobberslangen, når en Slange havde bidt 

ham, beholdt Livet.

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje 

at slå ham med Sygdom; når hans Sjæl 

havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se 

Afkom, leve længe og HERRENs Vilje lykkes 

ved hans Hånd.

MATTHÆUS 27:50 Men Jesus råbte 

atter med høj Røst og opgav Ånden.

51 Og se, Forhænget i Templet splittedes i to 

Stykker, fra øverst til nederst; og Jorden 

skjalv, og Klipperne revnede,

MATTHÆUS 28:5 Men Engelen tog til Orde og 

sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi 

jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som 

han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor 

Herren lå!

LUKAS 2:10 Og Engelen sagde til dem: 

"Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en 

stor Glæde, som skal være for hele Folket.

11 Thi eder er i dag en Frelser født, som er den 

Herre Kristus i Davids By.

JOHANNES 3:14 Og ligesom Moses 

ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør 

Menneskesønnen ophøjes,

GALATERNE 3:19 Hvad skulde da Loven? Den 

blev føjet til for Overtrædelsernes Skyld 

(indtil den Sæd kom, hvem Forjættelsen 

gjaldt), besørget ved Engle, ved en 

Mellemmands Hånd.

GALATERNE 4:4 Men da Tidens Fylde kom, 

udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, 

født under Loven,

5 for at han skulde løskøbe dem, som 

vare under Loven, for at vi skulde få 

Sønneudkårelsen.

HEBRÆERNE 2:14 Efterdi da Børnene 

ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i 

lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden 

skulde gøre den magtesløs, som har Dødens 

Vælde, det er Djævelen,

AABENBARINGE 12:9 Og den store Drage 

blev nedstyrtet; den gamle Slange, som 

kaldes Djævelen og Satan, som forfører den 

hele Verden, blev nedstyrtet på Jorden, og 

hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

AABENBARINGE 20:10 Og Djævelen, som 

forfømte dem, blev kastet i Ild og Svovlsøen, 

hvor også Dyret og den falske Profet var; og 

de skulle pines Dag og Nat i Evighedernes 

Evigheder.

Se også: 4 Mosebog 21:6,7; Markus 16:18; Lukas 10:19; Apostelenes 
gerninger 28:3-6.
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E09 Messias retfærdighed.

1 MOSEBOG 3:21 Derpå gjorde Gud HERREN 

Skindkjortlet til Adam og hans Hustru og 

klædte dem dermed.

1 MOSEBOG 3:7 Da åbnedes begges Øjne, og 

de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de 

Figenblade sammen og bandt dem om sig.

ESAJAS 61:10 Jeg vil glæde mig højlig i 

HERREN, min Sjæl skal juble i min Gud; 

thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled 

mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, 

der binder sit Hovedbind, som Bruden, der 

fæster sine Smykker.

AABENBARINGE 4:4 Og omkring 

Tronen var der fire og tyve Troner, og på 

Tronerne sad der fire og tyve Ældste, iførte 

hvide Klæder og med Guldkranse på deres 

Hoveder.

AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

10 og de råbte med høj Røst og sagde: Frelsen 

tilhører vor Gud, som sidder på Tronen, og 

Lammet!

11 Og alle Englene stode rundt om Tronen og 

om de Ældste og om de fire Væsener og faldt 

ned for Tronen på deres Ansigt og tilbade 

Gud og sagde:

12 Amen! Velsignelsen og Prisen og 

Visdommen og Taksigelsen og Æren og 

Kraften og Styrken tilhører vor Gud i 

Evighedernes Evigheder! Amen.

13 Og en af de Ældste tog til Orde og sagde til 

mig: Disse, som ere iførte de lange, hvide 

Klæder, hvem ere de? og hvorfra ere de 

komne?

14 Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved 

det. Og han sagde til mig: Det er dem, som 

komme ud af den store Trængsel, og de have 

tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i 

Lammets Blod.

AABENBARINGE 21:2 Og jeg så den 

hellige Stad, det nye Jerusalem, stige ned fra 

Himmelen fra Gud, beredt som en Brud, der 

er smykket før sin Brudgom.

Se også: Salme 132:9,16; Esajas 52:1; Ezekiel 16:8-18.

A01 Messias nedstammer fra Abraham.

1 MOSEBOG 9:26 Fremdeles sagde han: "Lovet 

være HERREN, Sems Gud, og Kana'an blive 

hans Træl!

27 Gud skaffe Jafet Plads, at han må bo i Sems 

Telte; og Kana'an blive hans Træl!"

LUKAS 3:23 Og Jesus selv var omtrent 

tredive År, da han begyndte, og han var, som 

man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,

LUKAS 3:24-33

LUKAS 3:34 Jakobs Søn, Isaks Søn, 

Abrahams Søn, Tharas Søn, Nakors Sn,

35 Seruks Søn, Ragaus Søn, Faleks Søn, Ebers 

Søn, Salas Søn,

36 Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, 

Noas Søn, Lameks Søn,

   
Se også: Esajas 11:10; Romerne 9:5; Romerne 15:12; Efeserne 2:19; 

Efeserne 3:6.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

1 MOSEBOG 12:3 Jeg vil velsigne dem, 

der velsigner dig, og forbande dem, der 

forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter 

velsignes!"

APOSTELENES GERNINGER 3:25 I ere 

Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, 

som Gud sluttede med vore Fædre, da han 

sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle alle 

Jordens Slægter velsignes."

26 For eder først har Gud oprejst sin Tjener og 

sendt han for at velsigne eder, når enhver af 

eder vender om fra sin Ondskab."

Se også: Salme 72:17; Romerne 4:11; Galaterne 3:8,16,28; 
Kolossensern 3:11; Aabenbaringe 7:9.

D03 Messias hverv som Præst.

1 MOSEBOG 14:18 Men Salems Konge 

Melkizedek, Gud den Allerhøjestes Præst, 

bragte Brød og Vin

MATTHÆUS 26:26 Men medens de 

spiste, tog Jesus Brød, og han velsignede 

og brød det og gav Disciplene det og sagde: 

"Tager, æder; dette er mit Legeme."

27 Og han tog en Kalk og takkede. gav dem den 

og sagde: "Drikker alle deraf;

28 thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket 

udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

29 Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg 

ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt 

indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny 

med eder i min Faders Rige."

HEBRÆERNE 6:20 hvor Jesus som 

Forløber gik ind for os, idet han efter 

Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig 

Tid.

HEBRÆERNE 7:1 Thi denne Melkisedek, 

Konge i Salem, den højeste Guds Præst, som 

gik Abraham i Møde, da han vendte tilbage 

fra Kongernes Nederlag, og velsignede ham,

2 hvem også Abraham gav Tiende af alt, og 

som, når hans Navn udlægges, først er 

Retfærdigheds Konge, dernæst også Salems 

Konge, det er: Freds Konge,

Se også: Salme 110:4; Hebræerne 5:6,10; Hebræerne 7:1-3.

A01 Messias nedstammer fra Abraham.

1 MOSEBOG 17:7 Jeg opretter min Pagt 

mellem mig og dig og dit Afkom efter dig 

fra Slægt til Slægt, og det skal være en evig 

Pagt, at jeg vil være din Gud og efter dig dit 

Afkoms Gud;

8 og jeg giver dig og dit Afkom efter dig din 

Udlændigheds Land, hele Kana'ans Land, til 

evigt Eje, og jeg vil være deres Gud!"

19 Men Gud sagde: "Nej, din Ægtehustru Sara 

skal føde dig en Søn, som du skal kalde Isak; 

med ham vil jeg oprette min Pagt, og det 

skal være en evig Pagt, der skal gælde hans 

Afkom efter ham!

21 Men min Pagt opretter jeg med Isak, som 

Sara skal føde dig om et År ved denne Tid."

1 MOSEBOG 21:12 men Gud sagde 

til Abraham: "Vær ikke ilde til Mode over 

Drengen og din Trælkvinde, men adlyd Sara 
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i alt, hvad hun siger dig, thi efter Isak skal 

dit Afkom nævnes;

ROMERNE 9:6 Ikke dog som om Guds Ord 

har glippet; thi ikke alle, som stamme fra 

Israel, ere Israel;

7 ej, heller ere alle Børn, fordi de ere 

Abrahams Sæd, men: "I Isak skal en Sæd få 

Navn efter dig."

8 Det vil sige: Ikke Kødets Børn ere Guds 

Børn, men Forjættelsens Børn regnes for 

Sæd.

9 Thi et Forjættelsesord er dette: "Ved denne 

Tid vil jeg komme, så skal Sara have en 

Søn."

Se også: 1 Mosebog 21:2,3,6; Galaterne 4:28-31.

B02 Messias er Guds lam.

1 MOSEBOG 22:8 Abraham svarede: "Gud vil 

selv udse sig Dyret til Brændofferet, min 

Søn!" Og så gik de to sammen.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!

Se også: Johannes 1:36; 1 Peter 1:19,20; Aabenbaringe 5:6,12; 
Aabenbaringe 7:9,13,14.

A01 Messias nedstammer fra Abraham.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

1 MOSEBOG 22:17 så vil jeg 

velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som 

Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets 

Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders 

Porte i Besiddelse;

18 og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, 

fordi du adlød mig!"

JOHANNES 8:56 Abraham, eders Fader, 

frydede sig til at se min Dag, og han så den 

og glædede sig."

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

23 Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører 

den Profet, skal udryddes af Folket."

24 Men også alle Profeterne, fra Samuel af 

og derefter, så mange som talte, have også 

forkyndt disse Dage.

25 I ere Profeternes Sønner og Sønner af den 

Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, da 

han sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle 

alle Jordens Slægter velsignes."

26 For eder først har Gud oprejst sin Tjener og 

sendt han for at velsigne eder, når enhver af 

eder vender om fra sin Ondskab."

ROMERNE 4:17 (som der er skrevet: "Jeg 

har sat dig til mange Folkeslags Fader"), 

over for Gud, hvem han troede, ham, som 

levendegør de døde og kalder det, der ikke er, 

som om det var.

18 Og han troede imod Håb med Håb på, at, 

han skulde blive mange Folkeslags Fader, 

efter det, som var sagt: "Således skal din Sæd 

være;"

2 KORINTERNE 1:20 Thi så mange, som 

Guds Forjættelser ere, i ham have de deres 

Ja; derfor få de også ved ham deres Amen, 

Gud til Ære ved os.
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GALATERNE 3:16 Men Abraham og hans Sæd 

bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: 

"og Sædene", som om mange, men som om 

eet: "og din Sæd", hvilken er Kristus.

17 Jeg mener dermed dette: En Pagt, som 

forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som 

blev til fire Hundrede og tredive År senere, 

ikke gøre ugyldig, så at den skulde gøre 

Forjættelsen til intet.

18 Thi fås Arven ved Lov, da fås den ikke mere 

ved Forjættelse; men til Abraham har Gud 

skænket den ved Forjættelse.

GALATERNE 3:29 Men når I høre Kristus til, 

da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge 

Forjættelse.

Se også: 1 Mosebog 12:2,3; 1 Mosebog 13:16; 1 Mosebog 15:1,5,6; 1 
Mosebog 17:1,6,7; 1 Mosebog 18:18; 1 Mosebog 22:3,10; 1 Mosebog 

26:4,5; 1 Mosebog 27:28,29; 1 Mosebog 28:3,14; 1 Mosebog 
49:25,26; 5 Mosebog 1:10; 5 Mosebog 28:2; Salme 2:8; Salme 

72:8,9,17; Jeremias 7:23; Jeremias 33:22; Daniel 2:44,45; Lukas 
1:68-75; Efeserne 1:3; Aabenbaringe 11:15.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

1 MOSEBOG 26:3 bo som fremmed i det Land, 

så vil jeg være med dig og velsigne dig; thi 

dig og dit Afkom vil jeg give alle disse Lande 

og stadfæste den Ed, jeg tilsvor din Fader 

Abraham;

4 og jeg vil gøre dit Afkom talrigt som 

Himmelens Stjerner og give dit Afkom alle 

disse Lande, og i din Sæd skal alle Jordens 

Folk velsignes,

HEBRÆERNE 6:17 Derfor, da Gud 

ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger 

sit Råds Uforanderlighed, føjede han en Ed 

dertil,

HEBRÆERNE 11:9 Ved Tro blev han 

Udlænding i Forjættelsens Land som i 

et fremmed og boede i Telte med Isak og 

Jakob, som vare Medarvinger til samme 

Forjættelse;

HEBRÆERNE 11:13 I Tro døde alle 

disse uden at have opnået Forjættelserne; 

men de så dem langt borte og hilsede 

dem og bekendte, at de vare fremmede og 

Udlændinge på Jorden.

14 De, som sige sådant, give jo klarlig til Kende, 

at de søge et Fædreland.

15 Og dersom de havde haft det, hvorfra de vare 

udgåede, i Tanker, havde de vel haft Tid til at 

vende tilbage;

16 men nu hige de efter et bedre, det er et 

himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved 

dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har 

betedt dem en, Stad.

Se også: 1 Mosebog 12:1-3; 1 Mosebog 13:15-17; 1 Mosebog 15:18; 
1 Mosebog 17:8; 1 Mosebog 22:16-18; Salme 32:8; Salme 39:13; 

Esajas 43:2,5.

A01 Messias nedstammer fra Abraham.

B23 Guds og Messias nåde.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

1 MOSEBOG 28:14 dit Afkom skal 

blive som Jordens Støv, og du skal brede 

dig mod Vest og Øst, mod Nord og Syd; og 

i dig og i din Sæd skal alle Jordens Slægter 

velsignes;

APOSTELENES GERNINGER 3:25 I ere 

Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, 

som Gud sluttede med vore Fædre, da han 

sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle alle 

Jordens Slægter velsignes."
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26 For eder først har Gud oprejst sin Tjener og 

sendt han for at velsigne eder, når enhver af 

eder vender om fra sin Ondskab."

GALATERNE 3:8 Men da Skriften forudså, 

at det er af Tro, at Gud retfærdiggør 

Hedningerne, forkyndte den forud 

Abraham det Evangelium: "I dig skulle alle 

Folkeslagene velsignes",

GALATERNE 3:16 Men Abraham og hans Sæd 

bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: 

"og Sædene", som om mange, men som om 

eet: "og din Sæd", hvilken er Kristus.

Se også: 1 Mosebog 12:3; 1 Mosebog 18:17,18; 1 Mosebog 22:18; 1 
Mosebog 26:4; Salme 72:17.

A02 Messias nedstammer fra Judah.

D04 Messias hverv som Konge.

H03 Messias fremtidig kongerige.

1 MOSEBOG 49:8 Juda, dig skal dine Brødre 

prise, din Hånd skal gribe dine Fjender i 

Nakken, din Faders Sønner skal bøje sig for 

dig.

9 En Løveunge er Juda. Fra Rov stiger du op, 

min Søn! Han ligger og strækker sig som 

en Løve, ja, som en Løvinde, hvo tør vække 

ham!

10 Ikke viger Kongespir fra Juda, ej Herskerstav 

fra hans Fødder, til han, hvem den tilhører; 

kommer, ham skal Folkene lyde.

11 Han binder sit Æsel ved Vinstokken, ved 

Ranken Asenindens Fole, tvætter i Vin sin 

Kjortel, sin Kappe i Drueblod,

12 med Øjnene dunkle af Vin og Tænderne 

hvide af Mælk!

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

 

MATTHÆUS 1:1 Jesu Kristi Davids Søns, 

Abrahams Søns, Slægtsbog.

2 Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; 

og Jakob avlede Juda og hans Brødre;

3 og Juda avlede Fares og Zara med Thamar; 

og Fares avlede Esrom; og Esrom avlede 

Aram;

4 og Aram avlede Aminadab; og Aminadab 

avlede Nasson; og Nasson avlede Salmon;

5 og Salmon avlede Boas med Rakab; og Boas 

avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Isaj;

6 og Isaj avlede Kong David; og David avlede 

Salomon med Urias's Hustru;

7 og Salomon avlede Roboam; og Roboam 

avlede Abia; og Abia avlede Asa;

8 og Asa avlede Josafat; og Josafat avlede 

Joram; og Joram avlede Ozias;

9 og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede 

Akas; og Akas avlede Ezekias;

10 og Ezekias avlede Manasse; og Manasse 

avlede Amon; og Amon avlede Josias;

11 og Josias avlede Jekonias og hans Brødre på 

den Tid, da Bortførelsen til Babylon fandt 

Sted.

12 Men efter Bortførelsen til Babylon avlede 

Jekonias Salathiel; og Salathiel avlede 

Zorobabel;

13 og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede 
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Eliakim: og Eliakim avlede Azor;

14 og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede 

Akim; og Akim avlede Eliud;

15 og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede 

Matthan; og Matthan avlede Jakob;

16 og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af 

hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

17 Altså ere alle Slægtledene fra Abraham indtil 

David fjorten Slægtled, og fra David indtil 

Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og 

fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus 

fjorten Slægtled.

HEBRÆERNE 7:14 thi det er vitterligt, 

at af Juda er vor Herre oprunden, og for den 

Stammes Vedkommende har Moses intet 

talt om Præster.

AABENBARINGE 5:5 Og en af de Ældste 

sagde til mig: Græd ikke! se, sejret har Løven 

af Judas Stamme, Davids Rodskud, så han 

kan åbne Bogen og dens syv Segl.

Se også: 1 Mosebog 29:35; 4 Mosebog 24:17; 5 Mosebog 33:7; 2 
Samuel 22:41; Første Krønikebog 5:2; Salme 60:7; Salme 72:8-11; 
Esajas 9:5; Esajas 11:1-5; Esajas 42:1-4; Esajas 49:6,7,22,23; Esajas 
55:4,5; Esajas 60:1-5; Esajas 63:1-3; Jeremias 23:5,6; Jeremias 30:21; 
Hoseas 5:14; Hoseas 11:12; Haggaj 2:7; Matthæus 17:5; Matthæus 

21:9; Lukas 2:30-32; Romerne 15:12; 1 Korinterne 15:24,25; 
Aabenbaringe 11:15; Aabenbaringe 20.
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B13 Messias myndighed.

2 MOSEBOG 3:6 Og han sagde: "Jeg er din 

Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og 

Jakobs Gud." Da skjulte Moses sit Ansigt, thi 

han frygtede for at skue Gud.

MATTHÆUS 22:31 Men hvad de dødes 

Opstandelse angår, have I da ikke læst, hvad 

der er talt til eder af Gud, når han siger:

32 Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og 

Jakobs Gud. Han er ikke dødes, men 

levendes Gud."

33 Og da Skarerne hørte dette, bleve de slagne 

af Forundring over hans Lære.

LUKAS 20:37 Men at de døde oprejses, 

har også Moses givet til Kende i Stedet 

om Tornebusken, når han kalder Herren: 

Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.

38 Men han er ikke dødes, men levendes Gud; 

thi for ham leve de alle."

Se også: 1 Mosebog 17:7,8; 1 Mosebog 28:13; 1 Mosebog 32:9; 2 
Mosebog 3:14,15; 2 Mosebog 4:5; Første Kongebog 18:36; Markus 

12:26; Apostelenes gerninger 7:32; Hebræerne 12:21; Aabenbaringe 
1:17.

B19 Messias mysterium.

2 MOSEBOG 3:14 Gud svarede Moses: "Jeg er 

den, jeg er!" Og han sagde: "Således skal du 

sige til Israeliterne: JEG ER har sendt mig til 

eder!"

MATTHÆUS 22:32 Jeg er Abrahams 

Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er 

ikke dødes, men levendes Gud."

LUKAS 9:20 Og han sagde til dem: "Men 

I hvem sige I, at jeg er?" Og Peter svarede og 

sagde: "Guds Kristus."

JOHANNES 6:35 Jesus sagde til dem: "Jeg er 

Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal 

ikke hungre; og den, som tror på mig, skal 

aldrig tørste.

JOHANNES 8:58 Jesus sagde til dem: 

"Sandelig, sandelig, siger jeg eder, førend 

Abraham blev til, har jeg været."

JOHANNES 11:25 Jesus sagde til hende: "Jeg er 

Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, 

skal leve, om han end dør.

HEBRÆERNE 13:8 Jesus Kristus er i 

Går og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

AABENBARINGE 1:8 Jeg er Alfa og 

Omega, siger Gud Herren, han, som er, og 

som var, og som kommer, den Almægtige.

Se også: Salme 90:2; Ordsprogene 30:4; Esajas 44:6; Matthæus 
13:11; Johannes 8:12; Johannes 10:9,14; Johannes 14:6; Johannes 

15:1; Aabenbaringe 1:4,17; Aabenbaringe 4:8.

B02 Messias er Guds lam.

I08 Påsken refererer til Messias værk.

2 MOSEBOG 12:5 Det skal være et lydefrit, 

årgammelt Handyr, og I kan tage det enten 

blandt Fårene eller Gederne.

6 I skal have det gående til den fjortende Dag 

i denne Måned, og hele Israels Menigheds 

Forsamling skal slagte det ved Aftenstid.

7 Og de skal tage noget af Blodet og stryge 

det på de to Dørstolper og Overliggeren i de 

Huse, hvor I spiser det.

8 I skal spise Kødet samme Nat, stegt over 
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Ilden, og I skal spise usyret Brød og bitre 

Urter dertil.

9 I må ikke spise noget deraf råt eller kogt i 

Vand, men kun stegt over Ilden, og Hoved, 

Ben og Indmad må ikke være skilt fra.

10 I må intet levne deraf til næste Morgen, 

men hvad der bliver tilovers deraf til næste 

Morgen, skal I brænde.

11 Og når I spiser det, skal I have Bælte om 

Lænden ,Sko på Fødderne og Stav i Hånden, 

og I skal spise det i største Hast.

12 I denne Nat vil jeg drage igennem Ægypten 

og ihjelslå alt det førstefødte i Ægypten både 

blandt Folk og Fæ; og over alle Ægyptens 

Guder vil jeg holde Dom. Jeg er HERREN!

13 Men for eder skal Blodet på Husene, hvor 

I er, tjene som Tegn, og jeg vil se Blodet og 

gå eder forbi; intet ødelæggende Slag skal 

ramme eder, når jeg slår Ægypten.

14 Denne Dag skal være eder en Mindedag, og 

I skal fejre den som en Højtid for HERREN, 

Slægt efter Slægt; som en evig gyldig 

Ordning skal I fejre den.

22 og tag eder Ysopkoste, dyp dem i Blodet i 

Fadet og stryg noget deraf på Overliggeren 

og de to Dørstolper; og ingen af eder må gå 

ud af sin Husdør før i Morgen.

23 Thi HERREN vil gå omkring og slå 

Ægypterne, og når han da ser Blodet på 

Overliggeren og de to Dørstolper, vil han 

gå Døren forbi og ikke give Ødelæggeren 

Adgang til eders Huse for at slå eder.

24 Dette skal I varetage som en Anordning, der 

gælder for dig og dine Børn til evig Tid.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!

1 KORINTERNE 5:7 Udrenser den 

gamle Surdejg, for at I kunne være en ny 

Dejg, ligesom I jo ere usyrede;thi også vort 

Påskelam er slagtet, nemlig Kristus.

EFESERNE 1:7 i hvem vi have Forløsningen 

ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter 

hans Nådes Rigdom,

HEBRÆERNE 9:11 Men da Kristus 

kom som Ypperstepræst for de kommende 

Goder, gik han igennem det større og 

fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med 

Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

13 Thi dersom Blodet af Bukke og Tyre og Aske 

af en Kvie ved at stænkes på de besmittede 

helliger til Kødets Renhed:

14 hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, 

som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs 

for Gud, rense eders Samvittighed fra døde 

Gerninger til at tjene den levende Gud?

HEBRÆERNE 10:29 hvor meget værre 

Straf mene I da, at den skal agtes værd, som 

træder Guds Søn under Fod og agter Pagtens 

Blod, hvormed han blev helliget, for urent og 

forhåner Nådens Ånd?

HEBRÆERNE 11:28 Ved Tro har han 

indstiftet Påsken og Påstrygelsen af Blodet, 

for at den, som ødelagde de førstefødte, ikke 

skulde røre dem.

1 PETER 1:18 vel vidende, at det ikke var 

med forkrænkelige Ting,, Sølv eller Guld, 
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at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, 

som var overleveret eder fra Fædrene,

19 men med Kristi dyrebare Blod som et 

lydeløst og uplettet Lams,

Se også: 2 Mosebog 12:7; 3 Mosebog 23:4,5; 4 Mosebog 19:18; 
Salme 51:7; Matthæus 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Johannes 

1:36; Hebræerne 9:7,19; Hebræerne 10:14; Hebræerne 12:24; 
Aabenbaringe 5:6-13; Aabenbaringe 21:22,23.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

2 MOSEBOG 12:46 Det skal spises i et 

og samme Hus, og intet af Kødet må bringes 

ud af Huset; I må ikke sønderbryde dets 

Ben.

JOHANNES 19:36 Thi disse Ting skete, for at 

Skriften skulde opfyldes: "Intet Ben skal 

sønderbrydes derpå".

Se også: 4 Mosebog 9:12; Salme 34:21; Johannes 19:33.

B22 Guds og Messias godhed.

2 MOSEBOG 15:1 Ved den Lejlighed sang 

Moses og Israeliterne denne Sang for 

HERREN: Jeg vil synge for HERREN, thi 

han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted 

han i Havet!

2 HERREN er min Styrke og min Lovsang, og 

han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og 

jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil 

ophøje ham.

AABENBARINGE 15:3 Og de sang Mose, 

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, 

og sagde: Store og vidunderlige ere dine 

Gerninger, Herre, Gud, du Almægtige! 

retfærdige og sande' ere dine Veje, du 

Folkeslagenes Konge!

Se også: Salme 22:4; Salme 132:5; Esajas 66:1; Apostelenes 
gerninger 4:12; Efeserne 2:21,22; Aabenbaringe 5:9-14; 

Aabenbaringe 19:1.

A08 Messias navne og titler.

B16 Messias magt og styrke.

2 MOSEBOG 17:6 Se, jeg vil stå foran dig der 

på Klippen ved Horeb, og når du slår på 

Klippen, skal der strømme Vand ud af den, 

så Folket kan få noget at drikke." Det gjorde 

Moses så i Påsyn af Israels Ældste.

1 KORINTERNE 10:1 Thi jeg vil ikke, 

Brødre, at I skulle være uvidende om, at 

vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle 

igennem Havet

2 og bleve alle døbte til Moses i Skyen og i 

Havet

3 og spiste alle den samme åndelige Mad

4 og drak alle den samme åndelige Drik; thi de 

drak af en åndelig Klippe, som fulgte med; 

men Klippen var Kristus.

Se også: Johannes 4:10,14; Johannes 7:37; Aabenbaringe 22:17.

A05 Messias forhold til hans Far.

2 MOSEBOG 23:20 Se, jeg sender en 

Engel foran dig for at vogte dig undervejs og 

føre dig til det Sted, jeg har beredt.

21 Tag dig vel i Vare for ham og adlyd ham; vær 

ikke genstridig imod ham, thi han skal ikke 

tilgive eders Overtrædelser, efterdi mit Navn 

er i ham.
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MALAKIAS 3:1 Se, jeg sender min Engel, 

og han skal bane Vej for mit Åsyn; og til sit 

Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, 

og Pagtens Engel, som I længes efter; se, 

han kommer, siger Hærskarers HERRE.

MATTHÆUS 17:5 Medens han endnu talte, 

se, da overskyggede en lysende Sky dem; og 

se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: 

"Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg 

har Velbehag; hører ham!"

JOHANNES 10:30 Jeg og Faderen, vi ere eet."

JOHANNES 10:36 sige I da til den, hvem 

Faderen har Helliget og sendt til Verden: 

Du taler bespotteligt, fordi jeg sagde: Jeg er 

Guds Søn?

37 Dersom jeg ikke gør min Faders Gerninger, 

så tror mig ikke!

38 Men dersom jeg gør dem, så tror 

Gerningerne, om I end ikke ville tro mig, for 

at I kunne indse og erkende, at Faderen er i 

mig, og jeg i Faderen."

JOHANNES 17:6 Jeg har åbenbaret dit Navn 

for de Mennesker, som du har givet mig ud 

af Verden; de vare dine, og du gav mig dem. 

og de have holdt dit Ord.

JOHANNES 17:26 Og jeg har kundgjort dem 

dit Navn og vil kundgøre dem det, for at den 

Kærlighed, hvormed du har elsket mig, skal 

være i dem, og jeg i dem."

Se også: 1 Mosebog 48:16; 2 Mosebog 3:2-6; 2 Mosebog 14:19; 2 
Mosebog 32:34; 2 Mosebog 33:2,14,15; 4 Mosebog 20:16; Josua 

5:13,14; Salme 2:12; Esajas 9:5; Esajas 42:8; Esajas 63:9; Johannes 
10:30,38; Johannes 12:28; Johannes 14:9,10; Kolossensern 2:9; 
Hebræerne 3:10,11,16; Hebræerne 10:26-29; Hebræerne 12:25; 

Aabenbaringe 1:8.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

     

2 MOSEBOG 25:8 Og du skal indrette mig en 

Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt 

dem.

9 Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør 

nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.

22 Der vil jeg mødes med dig, og fra 

Sonedækket, fra Pladsen mellem de to 

Keruber på Vidnesbyrdets Ark, vil jeg 

meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig 

til Israeliterne.

LUKAS 7:16 Men Frygt betog alle, og de 

priste Gud og sagde: "Der er en stor Profet 

oprejst iblandt os, og Gud har besøgt sit 

Folk."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

APOSTELENES GERNINGER 7:44 Vore 

Fædre i Ørkenen havde Vidnesbyrdets 

Tabernakel, således som han, der talte til 

Moses, havde befalet at gøre det efter det 

Forbillede, som han havde set.

45 Dette toge også vore Fædre i Arv og 

bragte det under Josva ind i Landet, som 

Hedningerne besade, hvilke Gud fordrev fra 

vore Fædres Åsyn indtil Davids Dage,

46 som vandt Nåde for Gud og bad om at måtte 

finde en Bolig for Jakobs Gud.

47 Men Salomon byggede ham et Hus.

48 Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med 

Hænder, som Profeten siger:

49 "Himmelen er min Trone, og Jorden mine 

Fødders Skammel, hvad Hus ville I bygge 
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mig? siger Herren, eller hvilket er min 

Hviles Sted?

HEBRÆERNE 9:2 Thi der var indrettet et Telt, 

det forreste, hvori Lysestagen var og Bordet 

og Skuebrødene, det, som jo kaldes det 

Hellige.

3 Men bag det andet Forhæng var et Telt, det, 

som kaldes det Allerhelligste,

4 som havde et gyldent Røgelsealter og 

Pagtens Ark, overalt beklædt med Guld, 

i hvilken der var en Guldkrukke med 

Mannaen, og Arons Stav, som havde 

blomstret, og Pagtens Tavler,

5 men oven over den var Herlighedens 

Keruber, som overskyggede Nådestolen, 

hvorom der nu ikke skal tales enkeltvis.

HEBRÆERNE 9:11 Men da Kristus 

kom som Ypperstepræst for de kommende 

Goder, gik han igennem det større og 

fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med 

Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: 1 Mosebog 18:33; 2 Mosebog 15:2; 2 Mosebog 20:24; 2 
Mosebog 29:42,43; 2 Mosebog 30:6; 2 Mosebog 31:18; 2 Mosebog 

36:2; 3 Mosebog 4:6; 3 Mosebog 16:2; 4 Mosebog 7:89; 5 Mosebog 
5:26-31; Salme 80:2; Esajas 12:6; Esajas 37:16; Zakarias 2:14; 

Zakarias 8:3; 2 Korinterne 6:16; Hebræerne 8:5; Hebræerne 9:9.

D03 Messias hverv som Præst.

2 MOSEBOG 28:12 Disse to Sten 

skal du fæste på Efodens Skulderstykker, 

for at Stenene kan bringe Israels Sønner 

i Minde, og Aron skal bære deres Navne 

for HERRENs Åsyn på sine Skuldre for at 

bringe dem i Minde.

HEBRÆERNE 7:24 men denne har 

et uforgængeligt Præstedømme, fordi han 

bliver til evig Tid,

25 hvorfor han også kan fuldkomment frelse 

dem, som komme til Gud ved ham, efterdi 

han lever altid til at gå i Forbøn for dem.

26 Thi en sådan Ypperstepræst var det også, 

som sømmede sig for os, en from, uskyldig, 

ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet 

over Himlene;

27 en, som ikke hver Dag har nødig, som 

Ypperstepræsterne, at frembære Ofre først 

for sine egne Synder, derefter for Folkets; thi 

dette gjorde han een Gang for alle, da han 

ofrede sig selv.

28 Thi Loven indsætter til Ypperstepræster 

Mennesker, som have Skrøbelighed; men 

Edens Ord, som kom senere end Loven, 

indsætter en Søn, som er fuldkommet til 

evig Tid:

Se også: Zakarias 6:13; Lukas 1:54,72.

D03 Messias hverv som Præst.

2 MOSEBOG 28:29 Aron skal således 

stedse bære Israels Sønners Navne på 

Retskendelsens Brystskjold på sit Hjerte, når 

han går ind i Helligdommen, for at bringe 

dem i Minde for HERRENs Åsyn.
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HEBRÆERNE 8:6 Men nu har han fået en så 

meget ypperligere Tjeneste, som han også 

er Mellemmand for en bedre Pagt, der jo er 

grundet på bedre Forjættelser.

HEBRÆERNE 9:24 Thi Kristus gik 

ikke ind i en Helligdom, som var gjort med 

Hænder og kun var et Billede af den sande, 

men ind i selve Himmelen for nu at træde 

frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

D03 Messias hverv som Præst.

2 MOSEBOG 28:36 Fremdeles skal 

du lave en Pandeplade af purt Guld, og i 

den skal du gravere, som når man graverer 

Signeter: "Helliget HERREN."

EFESERNE 5:27 for at han selv kunde 

fremstille Menigheden for sig som herlig, 

uden Plet eller Rynke eller noget deslige, 

men for at den måtte være hellig og 

ulastelig.

Se også: 2 Mosebog 39:30; 3 Mosebog 8:9; 3 Mosebog 10:3; 
Zakarias 14:20.

D03 Messias hverv som Præst.

2 MOSEBOG 28:37 Den skal du 

fastgøre med en violet Purpursnor, og 

den skal sidde på Hovedklædet, foran på 

Hovedklædet skal den sidde.

38 Aron skal bære den på sin Pande, for at han 

kan tage de Synder på sig, som klæder ved 

de hellige Gaver, Israeliterne frembærer, ved 

alle de hellige Gaver, de bringer; og Aron 

skal stedse have den på sin Pande for at 

vinde dem HERRENs Velbehag.

HEBRÆERNE 4:14 Efterdi vi altså have 

en stor Ypperstepræst, som er gået igennem 

Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde 

fast ved Bekendelsen!

Se også: 3 Mosebog 1:4; 3 Mosebog 22:27; 3 Mosebog 23:11; Esajas 
53:6,11,12; Zakarias 3:1-5; Zakarias 14:20; Johannes 1:29; 2 
Korinterne 5:21; Hebræerne 9:28; 1 Peter 2:5,24; 1 Peter 3:18.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

2 MOSEBOG 29:45 Og jeg vil bo midt 

iblandt Israels Børn og være deres Gud;

46 og de skal kende, at jeg HERREN er deres 

Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo 

midt iblandt dem, jeg HERREN deres Gud!

2 MOSEBOG 25:8 Og du skal indrette mig en 

Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt 

dem.

2 MOSEBOG 40:34 Da dækkede Skyen 

Åbenbaringsteltet, og HERRENs Herlighed 

fyldte Boligen;

ZAKARIAS 2:14 Jubl og glæd dig, Zions 

Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i 

din Midte, lyder det fra HERREN."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 14:17 den Sandhedens Ånd, som 

Verden ikke kan modtage, thi den ser den 

ikke og kender den ikke; men I kende den, 
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thi den bliver hos eder og skal være i eder.

20 På den Dag skulle I erkende, at jeg er i min 

Fader, og I i mig, og jeg i eder.

23 Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen 

elsker mig, vil han holde mit Ord; og min 

Fader skal elske ham, og vi skulle komme til 

ham og tage Bolig hos ham.

2 KORINTERNE 6:16 Hvad 

Samstemning har Guds Tempel med 

Afguder? Thi vi ere den levende Guds 

Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo 

og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres 

Gud, og de skulle være mit Folk."

EFESERNE 2:22 i hvem også I blive 

medopbyggede til en Guds Bolig i Ånden.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: 3 Mosebog 26:12; 4 Mosebog 9:15; 5 Mosebog 18:15; Første 
Kongebog 8:10,11; Anden Krønikebog 7:1-3.

B23 Guds og Messias nåde.

2 MOSEBOG 33:19 Han svarede: 

"Jeg vil lade al min Rigdom drage forbi 

dig og udråbe HERRENs Navn foran dig, 

thi jeg viser Nåde, mod hvem jeg vil, og 

Barmhjertighed, mod hvem jeg vil!"

ROMERNE 9:15 Thi han siger til Moses: "Jeg 

vil være barmhjertig imod den, hvem jeg 

er barmhjertig imod, og forbarme mig over 

den, hvem jeg forbarmer mig over."

16 Altså står det ikke til den, som vil, ej heller 

til den, som løber, men til Gud, som er 

barmhjertig.

17 Thi Skriften siger til Farao: "Netop derfor 

lod jeg dig fremstå, for at jeg kunde vise 

min Magt på dig, og for at mit Navn skulde 

forkyndes på hele Jorden."

18 Så forbarmer han sig da over den, som han 

vil, men forhærder den, som han vil.

ROMERNE 9:23 også for at kundgøre sin 

Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-

Kar, som han forud havde beredt til 

Herlighed?
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I01 Det brændte - og ofret kød repræsenterer 

Messias værk - en sød smag.

3 MOSEBOG 1:5 Derpå skal han slagte 

den unge Okse for HERRENs Åsyn, og 

Arons Sønner, Præsterne, skal frembære 

Blodet, og de skal sprænge Blodet rundt 

om på Alteret, som står ved Indgangen til 

Åbenbaringsteltet.

13 Men Indvoldene og Skinnebenene skal han 

tvætte med Vand. Så skal Præsten frembære 

det hele og bringe det som Røgoffer på 

Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en 

liflig Duft for HERREN.

3 MOSEBOG 2:1 Når nogen vil frembære et 

Afgrødeoffer som Offergave for HERREN, 

skal hans Offergave bestå af fint Hvedemel, 

og han skal hælde Olie derover og komme 

Røgelse derpå.

2 Og han skal bringe det til Arons Sønner, 

Præsterne; og Præsten skal tage en 

Håndfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, 

det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og 

bringe det som Røgoffer på Alteret, et 

Ildoffer til en liflig Duft for HERREN;

SALME 141:2 som Røgoffer, gælde for 

dig min Bøn, mine løftede Hænder som 

Aftenoffer!

HOSEAS 6:6 Ej Slagtoffer Kærlighed vil 

jeg, ej Brændofre Kendskab til Gud!

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

HEBRÆERNE 9:14 hvor meget mere 

skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig 

Ånd frembar sig selv lydeløs for Gud, rense 

eders Samvittighed fra døde Gerninger til at 

tjene den levende Gud?

Se også: 1 Mosebog 8:21; 2 Mosebog 29:18,25,41; 3 Mosebog 
2:2,9,12; 3 Mosebog 3:5,16; 3 Mosebog 4:31; 3 Mosebog 6:15,21; 3 

Mosebog 8:21,28; 3 Mosebog 17:6; 3 Mosebog 23:13,18; 4 Mosebog 
15:3,7,10,13,14,24; 4 Mosebog 18:17; 4 Mosebog 28:2,6,8,13,36; 4 

Mosebog 29:2,6,8,13,36; Esajas 1:13; Matthæus 12:7; Markus 12:33; 
Johannes 4:34; Johannes 6:38; Aabenbaringe 5:8; Aabenbaringe 

8:3,4.

I04 Taksigelsens fred og ofre repræsenterer 

Messias værk.

3 MOSEBOG 3:1 Men er hans Offergave et 

Takoffer, så skal det, hvis han bringer det 

af Hornkvæget, være et lydefrit Han eller 

Hundyr, han bringer HERREN.

2 Han skal lægge sin Hånd på sin Offergaves 

Hoved og slagte Dyret ved Indgangen 

til Åbenbaringsteltet; og Arons Sønner, 

Præsterne, skal sprænge Blodet rundt om på 

Alteret.

3 Så skal han af Takofferet som Ildoffer for 

HERREN frembære Fedtet, der dækker 

Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,

4 begge Nyrerne med det Fedt. som sidder på 
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dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, 

som han skal skille fra ved Nyrerne.

5 Og Arons Sønner skal bringe det som 

Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet på 

Brændet, der ligger på Ilden, et Ildoffer til en 

liflig Duft for HERREN.

16 Og Præsten skal bringe det som Røgoffer 

på Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt 

Fedt skal være HERRENs.

3 MOSEBOG 7:11 Dette er Loven om 

Takofferet, som bringes HERREN.

12 Hvis det bringes som Lovprisningsoffer, skal 

han sammen med Slagtofferet, der hører til 

hans Lovprisningsoffer, frembære usyrede 

Kager, rørte i Olie, usyrede Fladbrød, smurte 

med Olie, og fint Hvedemel, æltet til Kager, 

rørte i Olie;

5 MOSEBOG 27:7 og du skal ofre Takofre og 

holde Måltid der og være glad for HERREN 

din Guds Åsyn.

LUKAS 22:15 Og han sagde til dem: "Jeg 

har hjerteligt længtes efter at spise dette 

Påskelam med eder, førend jeg lider.

LUKAS 22:19 Og han tog Brød, takkede og 

brød det og gav dem det og sagde: "Dette er 

mit Legeme, det, som gives for eder; gører 

dette til min Ihukommelse!"

JOHANNES 4:32 Men han sagde til dem, jeg 

har Mad at spise, som I ikke kende."

33 Da sagde Disciplene til hverandre: "Mon 

nogen har bragt ham noget at spise?"

34 Jesus siger til dem: "Min Mad er, at jeg 

gør hans Villie, som udsendte mig, og 

fuldbyrder hans Gerning.

JOHANNES 6:51 Jeg er det levende Brød, som 

kom ned fra Himmelen; om nogen æder af 

dette Brød, han skal leve til evig Tid; og det 

Brød, som jeg vil give, er mit Kød, hvilket jeg 

vil give for Verdens Liv."

52-57

58 dette er det Brød, som er kommet ned fra 

Himmelen; ikke som eders Fædre åde og 

døde. Den, som æder dette Brød, skal leve 

evindelig."

1 KORINTERNE 10:16 Velsignelsens Kalk, 

som vi velsigne, er den ikke Samfund med 

Kristi Blod? det Brød, som vi bryde, er det 

ikke Samfund med Kristi Legeme?

1 KORINTERNE 11:23 Thi jeg har 

modtaget fra Herren, hvad jeg også har 

overleveret eder: At den Herre Jesus i den 

Nat, da han blev forrådt, tog Brød,

24 takkede og brød det og sagde: "Dette er mit 

Legeme, som er for eder; gører dette til min 

Ihukommelse!"

25 Ligeså tog han og,så Kalken efter 

Aftensmåltidet og sagde: "Denne Kalk er den 

nye Pagt i mit Blod; gører dette, så ofte som I 

drikke det, til min Ihukommelse!"

26 Thi så ofte, som I æde dette Brød og drikke 

Kalken, forkynde I Herrens Død, indtil han 

kommer.

27 Derfor, den, som æder Brødet eller drikker 

Herrens Kalk uværdigt, pådrager sig Skyld 

over for Herrens Legeme og Blod.

28 Men hvert Menneske prøve sig selv, og 

således æde han af Brødet og drikke af 

Kalken!

29 Thi den, som æder og drikker, æder og 

drikker sig selv en Dom til, når han ikke 

agter på Legenet.

 3 MOSEBOK



47

HEBRÆERNE 13:15 Lader os da ved 

ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, 

det er: en Frugt af Læber, som bekende hans 

Navn.

1 PETER 2:5 og lader eder selv som 

levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, 

til et helligt Præsteskab, til at frembære 

åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved 

Jesus Kristus.

Se også: 2 Mosebog 24:11; 3 Mosebog 7:18-21; 1 Samuel 9:12; 1 
Samuel 16:3; Første Kongebog 8:62; Salme 27:6; Salme 50:14; 
Salme 96:8; Salme 107:22; Salme 116:17; Ezekiel 43:27; Lukas 

11:41; Romerne 14:14,17; Efeserne 5:20; Galaterne 5:22; Filipperne 
4:18; Titus 1:15; Hebræerne 13:16; Johannes 1:6-9.

B02 Messias er Guds lam.

I05 Et synds ofre refererer til Messias værk.

En præsts synd:

3 MOSEBOG 4:3 Er det den salvede Præst, der 

forsynder sig, så der pådrages Folket Skyld, 

skal han for den Synd, han har begået, 

bringe HERREN en lydefri ung Tyr som 

Syndoffer.

4 Han skal føre Tyren hen til 

Åbenbaringsteltets Indgang for HERRENs 

Åsyn og lægge sin Hånd på dens Hoved og 

slagte den for HERRENs Åsyn,

5 og den salvede Præst skal tage noget 

af Tyrens Blod og bringe det ind i 

Åbenbaringsteltet,

6 og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og 

stænke det syv Gange for HERRENs Åsyn 

foran Helligdommens Forhæng;

7 og Præsten skal stryge noget af Blodet på 

Røgelsealterets Horn for HERRENs Åsyn, 

det, som står i Åbenbaringsteltet; Resten af 

Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af 

Brændofferalteret, som står ved Indgangen 

til Åbenbaringsteltet.

3 MOSEBOG 4:8-11

3 MOSEBOG 4:12 hele Tyren skal han 

bringe uden for Lejren til et urent Sted, til 

Askedyngen, og brænde den på et Bål af 

Brænde; oven på Aske; dyngen skal den 

brændes.

En mands synd - uvidenhed::

3 MOSEBOG 4:27 Men hvis det er en af 

Almuen, der af Vanvare forsynder sig ved at 

overtræde et af HERRENs Forbud og derved 

pådrager sig Skyld,

28 og den Synd, han har begået, bliver ham 

vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for 

den Synd, han har begået, være en lydefri 

Ged.

29 Han skal lægge sin Hånd på Syndofferets 

Hoved og slagte Syndofferet der, hvor 

Brændofferet slagtes.

ESAJAS 53:6 Vi for alle vild som Får, vi 

vendte os hver sin Vej, men HERREN lod 

falde på ham den Skyld, der lå på os alle.

7 Han blev knust og bar det stille, han oplod 

ikke sin Mund som et Lam, der føres hen 

at slagtes, som et Får, der er stumt, når det 

klippes. han oplod ikke sin Mund.

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje 

at slå ham med Sygdom; når hans Sjæl 

havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se 

Afkom, leve længe og HERRENs Vilje lykkes 

ved hans Hånd.

11 Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han 

se det, hvorved han skal mættes. Når 

han kendes, skal min retfærdige Tjener 

retfærdiggøre de mange, han, som bar deres 
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Overtrædelser.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!

JOHANNES 1:36 Og idet han så på Jesus,som 

gik der,siger han: "Se det Guds Lam!"

APOSTELENES GERNINGER 8:32 Men det 

Stykke af Skriften, som han læste, var dette: 

"Som et Får blev han ført til Slagtning, og 

som et Lam er stumt imod den, der klipper 

det, således oplader han ej sin Mund.

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

HEBRÆERNE 9:12 og gik ikke 

heller med Blod af Bukke eller Kalve, men 

med sit eget Blod een Gang for alle ind i 

Helligdommen og vandt en evig Forløsning.

13 Thi dersom Blodet af Bukke og Tyre og Aske 

af en Kvie ved at stænkes på de besmittede 

helliger til Kødets Renhed:

14 hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, 

som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs 

for Gud, rense eders Samvittighed fra døde 

Gerninger til at tjene den levende Gud?

HEBRÆERNE 9:21 Og Tabernaklet og 

alle Tjenestens Redskaber bestænkede han 

ligeledes med Blodet.

22 Og næsten alt bliver efter Loven renset med 

Blod, og uden Blods Udgydelse sker der ikke 

Forladelse.

23 Altså var det en Nødvendighed, at 

Afbildningerne af de himmelske Ting skulde 

renses herved, men selve de himmelske 

Ting ved bedre Ofre end disse.

24 Thi Kristus gik ikke ind i en Helligdom, som 

var gjort med Hænder og kun var et Billede 

af den sande, men ind i selve Himmelen for 

nu at træde frem for Guds Ansigt til Bedste 

for os;

25 ikke heller for at han skulde ofre sig selv 

mange Gange, ligesom Ypperstepræsten 

hvert År går ind i Helligdommen med 

fremmed Blod;

HEBRÆERNE 10:4 Thi det er umuligt, 

at Blod af Tyre og Bukke kan borttage 

Synder.

5 Derfor siger han, idet han indtræder i 

Verden: "Slagtoffer og Madoffer havde du 

ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

6 Brændofre og Syndofre havde du ikke Behag 

i.

7 Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i 

Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, 

Gud! din Villie."

8 Medens han først siger: "Slagtofre og 

Madofre og Brændofre og Syndofre havde 

du ikke Lyst til og ej heller Behag i" (og disse 

frembæres dog efter Loven),

9 så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen 

for at gøre din Villie." Han ophæver det 

første for at fastsætte det andet.

10 Og ved denne Villie ere vi helligede ved 

Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for 

alle.

11 Og hver Præst står daglig og tjener og ofrer 

mange Gange de samme Ofre, som dog 

aldrig kunne borttage Synder.

12 Men denne har efter at have ofret eet Offer 

for Synderne sat sig for bestandig ved Guds 

højre Hånd,

13 idet han for øvrigt venter på, at hans Fjender 

 3 MOSEBOK



49

skulle lægges som en Skammel for hans 

Fødder.

14 Thi med et eneste Offer har han for 

bestandig fuldkommet dem, som helliges.

HEBRÆERNE 13:11 Thi de Dyr, 

hvis Blod for Syndens Skyld bæres ind i 

Helligdommen af Ypperstepræsten, deres 

Kroppe opbrændes uden for Lejren.

12 Derfor led også Jesus uden for Porten, for at 

han kunde hellige Folket ved sit eget Blod.

13 Så lader os da gå ud til ham uden for Lejren, 

idet vi bære hans Forsmædelse;

1 PETER 1:18 vel vidende, at det ikke var 

med forkrænkelige Ting,, Sølv eller Guld, 

at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, 

som var overleveret eder fra Fædrene,

19 men med Kristi dyrebare Blod som et 

lydeløst og uplettet Lams,

20 han, som var forud kendt for Verdens 

Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved 

Tidernes Ende for eders Skyld,

AABENBARINGE 5:6 Og jeg så, midt 

imellem Tronen med de fire Væsener og 

de Ældste stod et Lam, ligesom slagtet: det 

havde syv Horn og syv Øjne, hvilke ere de 

syv Guds Ånder, som ere udsendte til hele 

Jorden.

7 Og det kom og tog Bogen af hans højre 

Hånd, som sad på Tronen.

8 Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener 

og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, 

holdende hver sin Harpe og Guldskåle fyldte 

med Røgelse, som er de helliges Bønner.

9 Og de sang en ny Sang og sagde: Du er 

værdig til at tage Bogen og åbne dens Segl, 

fordi du blev slagtet og med dit Blod købte 

til Gud Mennesker af alle Stammer og 

Tungemål og Folk og Folkeslag,

Se også: Matthæus 18:21,22; Romerne 3:24-26; Romerne 8:1-4; 
Galaterne 4:4; Hebræerne 1:3; Hebræerne 10:29; 1 Peter 2:22-24; 1 

Peter 3:18; Johannes 1:7-9; Aabenbaringe 7:9,10.

I02 Et brændt ofre viser Messias værk - et 

frivilligt ofre.

3 MOSEBOG 7:16 Er hans Offergaver derimod 

et Løfteoffer eller et Frivilligoffer, skal det vel 

spises på selve Offerdagen, men hvad der 

levnes, må spises Dagen efter;

2 MOSEBOG 35:21 Og enhver, 

som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, 

og hvis Ånd tilskyndede ham, kom med 

HERRENs Offerydelse til Opførelsen af 

Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved 

og til de hellige Klæder.

22 De kom dermed, både Mænd og Kvinder; 

enhver, som i sit Hjerte følte sig tilskyndet 

dertil, kom med Spænder, Ørenringe, 

Fingerringe og Halssmykker, alle Hånde 

Guldsmykker. Og enhver, der vilde vie 

HERREN en Gave af Guld, kom dermed.

3 MOSEBOG 22:21 Når nogen bringer 

HERREN et Takoffer af Hornkvæget eller 

Småkvæget enten for at indfri et Løfte eller 

som Frivilligoffer, da skal det være et lydefrit 

Dyr, for at det kan vinde Guds Velbehag; det 

må ingen som helst Legemsfejl have;

SALME 40:8 Da sagde jeg: "Se, jeg 

kommer, i Bogrullen er der givet mig 

Forskrift;

SALME 66:13 Med Brændofre vil jeg gå ind 

i dit Hus og indfri dig mine Løfter,
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ESAJAS 53:7 Han blev knust og bar det 

stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, 

der føres hen at slagtes, som et Får, der er 

stumt, når det klippes. han oplod ikke sin 

Mund.

LUKAS 3:22 og at den Helligånd dalede 

ned over ham i legemlig Skikkelse som 

en Due, og at en Røst lød fra Himmelen: 

"Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg 

Velbehag."

JOHANNES 2:17 Hans Disciple kom i Hu, at 

der er skrevet: "Nidkærheden for dit Hus vil 

fortære mig."

JOHANNES 3:16 Thi således elskede Gud 

Verden, at han gav sin Søn den enbårne, 

for at hver den, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have et evigt Liv.

JOHANNES 10:17 Derfor elsker Faderen mig, 

fordi jeg sætter mit Liv til for at tage det 

igen.

18 Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det 

til af mig selv. Jeg har Magt til at sætte det til, 

og jeg har Magt til at tage det igen.

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

2 KORINTERNE 8:9 I kende jo vor 

Herres Jesu Kristi Nåde, at han for eders 

Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved 

hans Fattigdom skulde blive rige.

FILIPPERNE 2:7 men forringede sig selv, 

idet han tog en Tjeners Skikkelse på og blev 

Mennesker lig;

Se også: 2 Mosebog 25:39; 2 Mosebog 35:29; 2 Mosebog 36:3; 4 
Mosebog 15:3; 5 Mosebog 12:6; 5 Mosebog 23:23; Salme 69:10; 
Salme 116:14,18; Første Krønikebog 29:3,9; Anden Krønikebog 

35:8; Ezekiel 46:12; Matthæus 3:17; Matthæus 17:5; Markus 1:11; 
Markus 9:7; Lukas 9:35; Apostelenes gerninger 2:44; Romerne 12:1; 

2 Korinterne 9:7; Efeserne 5:2; 2 Peter 1:17.

B02 Messias er Guds lam.

I06 Forsoningsdagen refererer til Messias 

værk.

Forsoning til præsten:

3 MOSEBOG 16:1 HERREN talede til Moses, 

efter at Døden havde ramt Arons to Sønner, 

da de trådte frem for HERRENs Åsyn og 

døde,

2 og HERREN sagde til Moses: Sig til din 

Broder Aron, at han ikke til enhver Tid må 

gå ind i Helligdommen inden for Forhænget 

foran Sonedækket på Arken, ellers skal han 

dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over 

Sonedækket.

3 MOSEBOG 16:3,4,6 

Forsoning for Israels børn ved at dræbe gedeN:

3 MOSEBOG 16:5 Af Israeliternes Menighed 

skal han tage to Gedebukke til Syndoffer og 

en Væder til Brændoffer.

7 Derefter skal han tage de to Bukke og 

stille dem frem for HERRENs Åsyn ved 

Indgangen til Åbenbaringsteltet.

8 Og Aron skal kaste Lod om de to Bukke, et 

Lod for HERREN og et for Azazel;

9 og den Buk, der ved Loddet tilfalder 

HERREN, skal Aron føre frem og ofre som 

Syndoffer;

3 MOSEBOG 16:11-14

3 MOSEBOG 16:15 Derefter skal han 
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slagte Folkets Syndofferbuk, bære dens Blod 

inden for Forhænget og gøre med det som 

med Tyrens Blod, stænke det på Sonedækket 

og foran Sonedækket.

16 Således skal han skaffe Helligdommen 

Soning for Israeliternes Urenhed og 

deres Overtrædelser, alle deres Synder, 

og på samme Måde skal han gøre med 

Åbenbaringsteltet, der har sin Plads hos 

dem midt i deres,Urenhed.

3 MOSEBOG 16:17-19 

Forsoning for Israels børn ved at sende geden væk:

3 MOSEBOG 16:10 men den Buk, der 

ved Loddet tilfalder Azazel, skal fremstilles 

levende for HERRENs Åsyn, for at man kan 

fuldbyrde Soningen over den og sende den 

ud i Ørkenen til Azazel.

20 Når han så er færdig med at skaffe 

Helligdommen, Åbenbaringsteltet og Alteret 

Soning, skal han føre den levende Buk frem.

21 Aron skal lægge begge sine Hænder på 

Hovedet af den levende Buk og over den 

bekende alle Israeliternes Misgerninger og 

alle deres Overtrædelser, alle deres Synder, 

og lægge dem på Bukkens Hoved og så 

sende den ud i Ørkenen ved en Mand, der 

holdes rede dertil.

22 Bukken skal da bære alle deres Misgerninger 

til et øde Land, og så skal han slippe Bukken 

løs i Ørkenen.

23 Derpå skal Aron gå ind i Åbenbaringsteltet, 

afføre sig Linnedklæderne, som han tog på, 

da han gik ind i Helligdommen, og lægge 

dem der;

3 MOSEBOG 16:24-28

3 MOSEBOG 16:29 Det skal være eder 

en evig gyldig Anordning. Den tiende Dag 

i den syvende Måned skal I faste og afholde 

eder fra alt Arbejde, både den indfødte og 

den fremmede, der bor iblandt eder.

30 Thi den Dag skaffes der eder Soning til 

eders Renselse; fra alle eders Synder renses I 

for HERRENs Åsyn.

31 Det skal være eder en fuldkommen 

Hviledag, og I skal faste: det skal være en 

evig gyldig Anordning.

3 MOSEBOG 17:11 Thi Kødets Sjæl er 

i Blodet, og jeg har givet eder det til Brug på 

Alteret til at skaffe eders Sjæle Soning; thi 

det er Blodet, som skaffer Soning, fordi det 

er Sjælen.

ESAJAS 53:4 Og dog vore Sygdomme bar 

han, tog vore Smerter på sig; vi regnede ham 

for plaget, slagen, gjort elendig af Gud.

5 Men han blev såret for vore Overtrædelser, 

knust for vor Brødres Skyld; os til Fred kom 

Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans 

Sår.

6 Vi for alle vild som Får, vi vendte os hver sin 

Vej, men HERREN lod falde på ham den 

Skyld, der lå på os alle.

MATTHÆUS 27:51 Og se, Forhænget 

i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst 

til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne 

revnede,

LUKAS 23:46 Og Jesus råbte med høj Røst 

og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler 

jeg min Ånd;" og da han havde sagt det, 

udåndede han.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!
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ROMERNE 4:24 men også for vor Skyld, 

hvem det skal tilregnes, os, som tro på ham, 

der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde,

25 ham, som blev hengiven for vore 

Overtrædelsers Skyld og oprejst for vor 

Retfærdiggørelses Skyld.

HEBRÆERNE 7:22 så vist er Jesus 

bleven Borgen for en bedre Pagt.

HEBRÆERNE 8:1 Men Hovedpunktet ved det, 

hvorom her tales, er dette: vi have en sådan 

Ypperstepræst, der har taget Sæde på højre 

Side af Majestætens Trone i Himlene

2 som Tjener ved Helligdommen og det sande 

Tabernakel, hvilket Herren har oprejst, og 

ikke et Menneske.

HEBRÆERNE 9:7 men i det andet går alene 

Ypperstepræsten ind een Gang om Året, ikke 

uden Blod,hvilket han ofrer for sig selv og 

Folkets Forseelser,

8 hvorved den Helligånd giver til Kende, at 

Vejen til Helligdommen endnu ikke er 

bleven åbenbar, så længe det førreste Telt 

endnu står,

9 hvilket jo er et Sindbillede indtil den 

nærværende Tid, og stemmende hermed 

frembæres der både Gaver og Ofre, som 

ikke i Henseende til Samvittigheden 

kunne fuldkomme den, der forretter sin 

Gudsdyrkelse,

10 men som kun, ved Siden af Mad og Drikke 

og forskellige Tvættelser, ere kødelige 

Forskrifter, pålagte indtil den rette Ordnings 

Tid.

11 Men da Kristus kom som Ypperstepræst for 

de kommende Goder, gik han igennem det 

større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort 

med Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

13 Thi dersom Blodet af Bukke og Tyre og Aske 

af en Kvie ved at stænkes på de besmittede 

helliger til Kødets Renhed:

14 hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, 

som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs 

for Gud, rense eders Samvittighed fra døde 

Gerninger til at tjene den levende Gud?

15 Og derfor er han Mellemmand for en ny 

Pagt, for at de kaldede, da der har fundet 

Død Sted til Genløsning fra Overtrædelserne 

under den første Pagt, må få den evige Arvs 

Forjættelse.

16 Thi hvor der er en Arvepagt, der er det 

nødvendigt, at hans Død, som har oprettet 

Pagten, skal godtgøres.

17 Thi en Arvepagt er urokkelig efter døde, da 

den ingen Sinde træder i Kraft, medens den, 

som har oprettet den, lever.

18 Derfor er heller ikke den første bleven 

indviet uden Blod

19 Thi da hvert Bud efter Loven var forkyndt 

af Moses for hele Folket, tog han Kalve- og 

Bukkeblod med Vand og skarlagenrød Uld 

og Isop og bestænkede både Bogen selv og 

hele Folket, idet han sagde:

20 "Dette er den Pagts Blod, hvilken Gud har 

pålagt eder."

21 Og Tabernaklet og alle Tjenestens Redskaber 

bestænkede han ligeledes med Blodet.

22 Og næsten alt bliver efter Loven renset med 

Blod, og uden Blods Udgydelse sker der ikke 

Forladelse.

23 Altså var det en Nødvendighed, at 

Afbildningerne af de himmelske Ting skulde 

renses herved, men selve de himmelske 
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Ting ved bedre Ofre end disse.

24 Thi Kristus gik ikke ind i en Helligdom, som 

var gjort med Hænder og kun var et Billede 

af den sande, men ind i selve Himmelen for 

nu at træde frem for Guds Ansigt til Bedste 

for os;

25 ikke heller for at han skulde ofre sig selv 

mange Gange, ligesom Ypperstepræsten 

hvert År går ind i Helligdommen med 

fremmed Blod;

26 ellers havde han måttet lide mange Gange 

fra Verdens Grundlæggelse; men nu er han 

een Gang for alle ved Tidernes Fuldendelse 

åbenbaret for at bortskaffe Synden ved sit 

Offer.

27 Og ligesom det er Menneskene beskikket at 

dø een Gang og derefter Dom,

28 således skal også Kristus, efter at være 

bleven een Gang ofret for at bære manges 

Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for 

dem, som foruente ham til Frelse.

HEBRÆERNE 10:4 Thi det er umuligt, 

at Blod af Tyre og Bukke kan borttage 

Synder.

HEBRÆERNE 10:14 Thi med et eneste 

Offer har han for bestandig fuldkommet 

dem, som helliges.

1 JOHANNES 2:2 og han er en Forsoning for 

vore Synder, dog ikke alene for vore, men 

også for hele Verdens.

Se også: 1 Mosebog 32:30; 2 Mosebog 28:2,30; 2 Mosebog 30:10; 2 
Mosebog 33:20; 3 Mosebog 16:4; 3 Mosebog 23:26-32; 3 Mosebog 

25:9; 4 Mosebog 27:21; 4 Mosebog 29:7; 5 Mosebog 5:24; Dommer 
6:22; Salme 51:17,19; Salme 103:12; Esajas 38:17; Esajas 43:25; 

Esajas 44:22; Esajas 53:12; Ezekiel 10:18,19; Daniel 10:5; Hoseas 
6:2,3; Jonas 1-3; Mikas 7:19; Matthæus 28:30; Markus 15:38; 

Lukas 23:41,45; Johannes 1:14; Johannes 2:11,19; Johannes 19:23; 
Apostelenes gerninger 13:39; Romerne 5:9; 2 Korinterne 5:19,21; 

Efeserne 2:6; 1 Timoteus 2:5; Hebræerne 7:26-28; Hebræerne 8:5; 
Hebræerne 10:19-22; Hebræerne 12:24; 2 Peter 3:9; Aabenbaringe 

19:7,8.

B02 Messias er Guds lam.

I03 Et brændt ofre repræsenterer Messias værk 

- et ofre uden fejl - et løbende brændt ofre.

3 MOSEBOG 22:17 HERREN talede 

fremdeles til Moses og sagde:

18 Tal til Aron og hans Sønner og alle 

Israeliterne og sig til dem: Om nogen af 

Israels Hus eller af de fremmede i Israel 

bringer sin Offergave, hvad enten det er 

deres Løfteoffer eller Frivilligoffer, de bringer 

HERREN som Brændoffer,

19 så skal I bringe dem således, at I kan 

vinde Guds Velbehag, et lydefrit Handyr af 

Hornkvæget, Fårene eller Gederne;

20 I må ikke ofre noget Dyr, der har en 

Legemsfejl, thi derved vinder I ikke eders 

Guds Velbehag.

21 Når nogen bringer HERREN et Takoffer af 

Hornkvæget eller Småkvæget enten for at 

indfri et Løfte eller som Frivilligoffer, da skal 

det være et lydefrit Dyr, for at det kan vinde 

Guds Velbehag; det må ingen som helst 

Legemsfejl have;

3 MOSEBOG 17:11 Thi Kødets Sjæl er 

i Blodet, og jeg har givet eder det til Brug på 

Alteret til at skaffe eders Sjæle Soning; thi 

det er Blodet, som skaffer Soning, fordi det 

er Sjælen.

4 MOSEBOG 28:3 Og sig til dem: Dette er 

det Ildoffer, I skal bringe HERREN: Hver 

Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt 

Brændoffer;

4 det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det 

andet ved Aftenstid;

SALME 40:7 Til Slagt- og Afgrødeoffer har 

du ej Lyst, du gav mig åbne Ører, Brænd- og 
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Syndoffer kræver du ikke.

ESAJAS 53:8 Fra Trængsel og Dom blev 

han taget, men hvem i hans Samtid tænkte, 

da han reves fra de levendes Land, at han 

ramtes for mit Folks Overtrædelse?

MATTHÆUS 20:28 Ligesom 

Menneskesønnen ikke er kommen for at 

lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv 

til en Genløsning for mange."

MATTHÆUS 26:28 thi dette er mit 

Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til 

Syndernes Forladelse.

MATTHÆUS 27:19 Men medens han 

sad på Dommersædet, sendte hans Hustru 

Bud til ham og sagde: "Befat dig ikke med 

denne retfærdige; thi jeg har lidt meget i 

Dag i en Drøm før hans Skyld."

LUKAS 23:4 Men Pilatus sagde til 

Ypperstepræsterne og til Skarerne: "Jeg 

finder ingen Skyld hos dette Menneske."

LUKAS 23:47 Men da Høvedsmanden så 

det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: 

"I Sandhed, dette Menneske var retfærdigt."

1 KORINTERNE 1:30 Men ud af ham 

ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra 

Gud, både Retfærdighed og Helliggørelse og 

Forløsning;

EFESERNE 5:2 og vandrer i Kærlighed, 

ligesom også Kristus elskede os og gav sig 

selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, 

Gud til en velbehagelig Lugt.

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

HEBRÆERNE 10:4 Thi det er umuligt, 

at Blod af Tyre og Bukke kan borttage 

Synder.

5 Derfor siger han, idet han indtræder i 

Verden: "Slagtoffer og Madoffer havde du 

ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

6 Brændofre og Syndofre havde du ikke Behag 

i.

7 Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i 

Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, 

Gud! din Villie."

8 Medens han først siger: "Slagtofre og 

Madofre og Brændofre og Syndofre havde 

du ikke Lyst til og ej heller Behag i" (og disse 

frembæres dog efter Loven),

9 så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen 

for at gøre din Villie." Han ophæver det 

første for at fastsætte det andet.

10 Og ved denne Villie ere vi helligede ved 

Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for 

alle.

1 PETER 1:18 vel vidende, at det ikke var 

med forkrænkelige Ting,, Sølv eller Guld, 

at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, 

som var overleveret eder fra Fædrene,

19 men med Kristi dyrebare Blod som et 

lydeløst og uplettet Lams,

20 han, som var forud kendt for Verdens 

Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved 

Tidernes Ende for eders Skyld,

21 der ved ham tro på Gud, som oprejste ham 

fra de døde og gav ham Herlighed, så at 

eders Tro også er Håb til Gud.
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Se også: 2 Mosebog 12:5; 3 Mosebog 1:1-4,10; 3 Mosebog 3:1,6; 3 
Mosebog 4:32; 3 Mosebog 7:11; 3 Mosebog 21:16-24; 3 Mosebog 
22:27; 4 Mosebog 16:40; 5 Mosebog 14:6; 5 Mosebog 15:21; 5 

Mosebog 17:1; Ezra 6:8-10; Salme 50:8-12; Salme 51:18; Esajas 
1:11-15; Malakias 1:8,13,14; Matthæus 3:15; Matthæus 27:19,24,54; 
Markus 10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56; Lukas 23:41; 
Johannes 4:34; Johannes 5:30; Johannes 6:38; 2 Korinterne 5:21; 
Galaterne 4:4; Efeserne 5:26; 1 Tessalonikerne 2:10; Titus 1:7,10; 

Titus 2:14; Hebræerne 9:22; Hebræerne 10:19-21; Hebræerne 13:12; 
Johannes 1:7; Johannes 2:1.

I09 Det usyrede brøds fest refererer til 

Messias værk.

3 MOSEBOG 23:6 På den femtende Dag i 

samme Måned er det de usyrede Brøds 

Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise 

usyret Brød.

7 På den første Dag skal I bolde 

Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.

8 I skal bringe HERREN Ildoffer i syv 

Dage. På den syvende Dag skal der holdes 

Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.

5 MOSEBOG 16:3 Du må ikke spise syret Brød 

dertil. I syv Dage skal du spise usyret Brød 

dertil, Trængselsbrød thi i største Hast drog 

du ud af Ægypten for at du kan ihukomme 

den Dag, du drog ud af Ægypten, så længe 

du lever.

MATTHÆUS 26:17 Men på den 

første Dag af de usyrede Brøds Højtid kom 

Disciplene til Jesus og sagde: "Hvor vil du, 

at vi skulle træffe Forberedelse for dig til at 

spise Påskelammet?"

MARKUS 14:1 Men to Dage derefter var 

det Påske og de usyrede Brøds Højtid. Og 

Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte, 

hvorledes de med List kunde gribe og 

ihjelslå ham.

1 KORINTERNE 5:7 Udrenser den 

gamle Surdejg, for at I kunne være en ny 

Dejg, ligesom I jo ere usyrede;thi også vort 

Påskelam er slagtet, nemlig Kristus.

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

EFESERNE 5:2 og vandrer i Kærlighed, 

ligesom også Kristus elskede os og gav sig 

selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, 

Gud til en velbehagelig Lugt.

Se også: 2 Mosebog 12:15-20,39; 2 Mosebog 13:6,7; 2 Mosebog 23:15; 
2 Mosebog 34:18; 4 Mosebog 28:17-25; 5 Mosebog 16:8,16; Dommer 

6:12-24; Anden Krønikebog 30:13,21; Anden Krønikebog 35:17; 
Ezra 6:22; Markus 14:12; Lukas 22:1,7.

I10 Bølgen af neg og de første korn henviser til 

Messias opstandelse.

3 MOSEBOG 23:9 HERREN talede fremdeles til 

Moses og sagde:

10 Tal til Israeliterne og sig til dem: Når I 

kommer til det Land, jeg vil give eder, og 

høster dets Høst, skal I bringe Præsten 

Førstegrødeneget af eders Høst.

11 Han skal udføre Svingningen med Neget 

for HERRENs Åsyn for at vinde eder 

Guds Velbehag; Dagen efter Sabbaten skal 

Præsten udføre Svingningen dermed.

12 Og på den Dag I udfører Svingningen med 

Neget, skal I ofre et lydefrit, årgammelt Lam 

som Brændoffer til HERREN,

13 og der skal høre to Tiendedele Eta 

fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som 

Afgrødeoffer, et Ildoffer for HERREN til en 

liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin 
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som Drikoffer.

14 Brød, ristede Aks eller nyhøstet Horn må I 

ikke spise før denne Dag, før I har frembåret 

eders Guds Offergave. Det skal være eder 

en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt, 

overalt hvor I bor.

MATTHÆUS 28:5 Men Engelen tog til Orde og 

sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi 

jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som 

han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor 

Herren lå!

7 Og går hastigt hen og siger hans Disciple, 

at han er opstanden fra de døde; og se, han 

går forud for eder til Galilæa; der skulle I se 

ham. Se, jeg har sagt eder det."

ROMERNE 8:29 Thi dem, han forud 

kendte, forudbestemte han også til at blive 

ligedannede med hans Søns Billede, for at 

han kunde være førstefødt iblandt mange 

Brødre.

1 KORINTERNE 15:20 Men nu er Kristus 

oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de 

hensovede.

21 Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er 

også dødes Opstandelse kommen ved et 

Menneske.

22 Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle 

også alle levendegøres i Kristus.

23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde 

Kristus, dernæst de, som tilhøre Kristus, ved 

hans Tilkommelse.

KOLOSSENSERN 1:18 Og han er 

Legemets Hoved, nemlig Menighedens, 

han, som er Begyndelsen, førstefødt ud af de 

døde, for at han skulde blive den ypperste i 

alle Ting;

HEBRÆERNE 10:10 Og ved denne Villie 

ere vi helligede ved Ofringen af Jesu Kristi 

Legeme een Gang for alle.

11 Og hver Præst står daglig og tjener og ofrer 

mange Gange de samme Ofre, som dog 

aldrig kunne borttage Synder.

12 Men denne har efter at have ofret eet Offer 

for Synderne sat sig for bestandig ved Guds 

højre Hånd,

1 PETER 1:18 vel vidende, at det ikke var 

med forkrænkelige Ting,, Sølv eller Guld, 

at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, 

som var overleveret eder fra Fædrene,

19 men med Kristi dyrebare Blod som et 

lydeløst og uplettet Lams,

AABENBARINGE 1:17 Og da jeg så ham, 

faldt jeg ned for hans Fødder som død; og 

han lagde sin højre Hånd på mig og sagde:

18 Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste 

og den levende; og jeg var død, og se, jeg er 

levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har 

Dødens og Dødsrigets Nøgler.

Se også: 1 Mosebog 4:4,5; 3 Mosebog 1:10; Josua 5:11,12.

I11 Festen for de første frugter, 50 dage efter 

Påske, henviser til udslippet af den Hellige 

Ånd.

3 MOSEBOG 23:15 Så skal I fra 

Dagen efter Sabbaten, fra den dag I bringer 

Svingningsneget, tælle syv Uger frem - det 

skal være hele Uger -

16 til Dagen efter den syvende Sabbat, I skal 

tælle halvtredsinds tyve bage frem; da skal I 
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frembære et nyt Afgrødeoffer for HERREN.

17 Fra eders Boliger skal I bringe 

Svingningsbrød, to Brød, som skal laves af 

to Tiendedele Efa fint Hvedemel og bages 

syrede, en Førstegrødegave til HERREN.

18 Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, 

årgamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de 

skal være til Brændoffer for HERREN med 

tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et 

Ildoffer for HERREN til en liflig Duft.

19 Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og 

to årgamle Lam som Takoffer.

20 Og Præsten skal udføre Svingningen med 

dem, med de to Lam, for HERRENs Åsyn 

sammen med Førstegrødebrødet, de skal 

være HERREN helligede og tilfalde Præsten.

21 På denne Dag skal I udråbe og holde et 

Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre. Det 

skal være eder en evig gyldig Anordning, 

overalt hvor I bor, fra Slægt til Slægt.

JOHANNES 15:26 Men når Talsmanden 

kommer, som jeg skal sende eder fra 

Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra 

Faderen, da skal han vidne om mig.

APOSTELENES GERNINGER 2:1 Og 

da Pinsefestens Dag kom, vare de alle 

endrægtigt forsamlede.

2 Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd 

som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte 

hele Huset, hvor de sade.

3 Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, 

der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af 

dem.

4 Og de bleve alle fyldte med den Helligånd, 

og de begyndte at tale i andre Tungemål, 

efter hvad Ånden gav dem at udsige.

APOSTELENES GERNINGER 2:32 Denne 

Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle ere 

Vidner.

33 Efter at han nu ved Guds højre Hånd 

er ophøjet og af Faderen har fået den 

Helligånds Forjættelse, har han udgydt 

denne, hvilket I både se og høre.

ROMERNE 8:23 Dog ikke det alene, men 

også vi selv, som have Åndens Førstegrøde, 

også vi sukke ved os selv, idet vi forvente en 

Sønneudkårelse, vort Legemes Forløsning.

1 KORINTERNE 12:13 Thi med een Ånd 

bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, 

hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle 

eller frie; og alle fik vi een Ånd at drikke

HEBRÆERNE 10:15 Men også den 

Helligånd giver os Vidnesbyrd; thi efter at 

have sagt:

16 "Dette er den Pagt, som jeg vil oprette med 

dem efter de Dage," siger Herren: "Jeg vil 

give mine Love i deres Hjerter, og jeg vil 

indskrive dem i deres Sind,

JAKOB 1:18 Efter sin Villie fødte han os 

ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en 

Førstegrøde af hans Skabninger.

AABENBARINGE 14:4 Dette er dem, som 

ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de 

ere jomfruelige; dette er dem, som følge 

Lammet, hvor det går. Disse ere løskøbte 

fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og 

Lammet,

Se også: 2 Mosebog 19-20; 2 Mosebog 34:22; 3 Mosebog 23:10; 4 
Mosebog 28:26-31; 5 Mosebog 16:9-11; Jeremias 31:31-34; Ezekiel 

36:24-30; Malakias 1:13,14; Romerne 8:3; 2 Korinterne 5:21.
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I12 Tabernakernes fest i forhold til Messias 

værk.

3 MOSEBOG 23:33 HERREN talede 

fremdeles til Moses og sagde:

34 Tal til Israeliterne og sig: Den femtende Dag 

i samme syvende Måned skal Løvhyttefesten 

fejres, den skal fejres i syv Dage for 

HERREN.

3 MOSEBOG 23:35-38

3 MOSEBOG 23:39 Men den femtende 

Dag i den syvende Måned, når I har 

indsamlet Landets Afgrøde, skal I fejre 

HERRENs Højtid, og den skal fejres i syv 

Dage. På den første Dag skal der holdes 

Hviledag, og på den ottende dag skal der 

holdes Hviledag.

40 Den første Dag skal I tage eder smukke 

Træfrugter, Palmegrene og Kviste af 

Løvtræer og Vidjer fra Bækkene og i syv 

Dage være glade for HERREN eders Guds 

Åsyn.

41 I skal fejre den som en Højtid for HERREN 

syv Dage om Året; det skal være eder en evig 

gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den 

syvende Måned skal I fejre den.

42 I skal bo i Løvhytter i syv Dage, alle indfødte 

i Israel skal bo i Løvhytter,

43 for at eders Efterkommere kan vide, at jeg 

lod Israeliterne bo i Løvhytter, da jeg førte 

dem ud af Ægypten. Jeg er HERREN eders 

Gud!

ESAJAS 12:3 I skal øse Vand med Glæde 

af Frelsens Kilder

ESAJAS 55:1 Hid, alle, som tørster, her er 

Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn 

og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og 

Mælk.

ZAKARIAS 14:16 Men alle de, der bliver 

tilbage af alle Folkene, som kommer imod 

Jerusalem, skal År efter År drage derop for 

at tilbede Kongen, Hærskarers HERRE, og 

fejre Løvhyttefest.

17 Og dersom nogen af Jordens Slægter ikke 

drager op til Jerusalem for at tilbede Kongen, 

Hærskarers HERRE, skal der ikke falde 

Regn hos dem.

JOHANNES 4:13 Jesus svarede og sagde til 

hende: "Hver den, som drikker af dette 

Vand, skal tørste igen.

14 Men den, som drikker af det Vand, som jeg 

giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men 

det Vand, som jeg giver ham, skal blive i 

ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et 

evigt Liv."

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

HEBRÆERNE 11:9 Ved Tro blev han 

Udlænding i Forjættelsens Land som i 

et fremmed og boede i Telte med Isak og 

Jakob, som vare Medarvinger til samme 

Forjættelse;

10 thi han forventede den Stad, som har fast 

Grundvold, hvis Bygmester og Grundlægger 

er Gud.

11 Ved Tro fik endog Sara selv Kraft til at 
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undfange endog ud over sin Alders Tid; 

thi hun holdt ham for trofast, som havde 

forjættet det.

12 Derfor avledes der også af en, og det 

en udlevet, som Himmelens Stjerner i 

Mangfoldighed og som Sandet ved Havets 

Bred, det, som ikke kan tælles.

13 I Tro døde alle disse uden at have opnået 

Forjættelserne; men de så dem langt borte 

og hilsede dem og bekendte, at de vare 

fremmede og Udlændinge på Jorden.

14 De, som sige sådant, give jo klarlig til Kende, 

at de søge et Fædreland.

15 Og dersom de havde haft det, hvorfra de vare 

udgåede, i Tanker, havde de vel haft Tid til at 

vende tilbage;

16 men nu hige de efter et bedre, det er et 

himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved 

dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har 

betedt dem en, Stad.

 

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.

2 Midt i dens Gade og på begge Sider af 

Floden voksede Livets Træ, som bar tolv 

Gange Frugt og gav hver Måned sin Frugt; 

og Bladene af Træet tjente til Lægedom for 

Folkeslagene.

Se også: 2 Mosebog 13:14; 4 Mosebog 29:12-38; 5 Mosebog 16:13-15; 
5 Mosebog 31:10-13; Første Kongebog 8:65,66; Anden Krønikebog 
7:8-10; Ezra 3:4; Nehemias 8:14-18; Salme 36:9; Salme 42:2,3; 

Esajas 35:10; Esajas 41:17,18; Esajas 44:3; Esajas 49:10; Jeremias 
2:3; Ezekiel 45:25; Joel 3:23; Zakarias 3:10; Zakarias 14:18,19; 

Johannes 4:10-12; Johannes 16:22; 1 Korinterne 10:4; 2 Korinterne 
5:1; Hebræerne 13:13,14; Aabenbaringe 7:17; Aabenbaringe 21:6; 

Aabenbaringe 22:1,17.

Ifølge den jødiske tradition blev drikkeofre 

fejret som følger. I begyndelsen af den 

syvende dag hedder dagen Hoshana Rabba 

på hebraisk, en præst gik til Shiloam-pølen. 

Han tog vand fra pølen og bragte det i en 

gylden krukke til templet. Vandet blev hældt 

ud som et ofre over det ofrede dyr. Under 

vandceremonien blev følgende passage læst 

op til folket:

Esajas 12: 3 Derfor skal du med glæde drage 

vand ud af frelsens brønd.

En gammel jødisk bogkommentar: «Den, 

som ikke har set glædes udtryk ved 

vandceremonien, har aldrig set glæde i sit liv 

(Mishna Sukka, 5: 1). Således bestemte Gud, 

at der skal spises og drikkes med stor glæde 

under tabernakernes fest.
 

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

3 MOSEBOG 26:11 Jeg vil opslå min 

Bolig midt iblandt eder, og min Sjæl skal 

ikke væmmes ved eder.

12 Jeg vil vandre iblandt eder og være eders 

Gud, og I skal være mit Folk.

EZEKIEL 37:27 min Bolig skal være over 

dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være 

mit Folk.

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 1:49 Nathanael svarede ham: 

"Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels 

Konge."

JOHANNES 5:46 Thi dersom I troede Moses. 

troede I mig; thi han har skrevet om mig,
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APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

APOSTELENES GERNINGER 15:16 "Derefter 

vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids 

faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg 

atter opbygge og oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

HEBRÆERNE 9:11 Men da Kristus 

kom som Ypperstepræst for de kommende 

Goder, gik han igennem det større og 

fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med 

Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

HEBRÆERNE 9:22 Og næsten alt 

bliver efter Loven renset med Blod, og uden 

Blods Udgydelse sker der ikke Forladelse.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: 2 Mosebog 29:45,46; 5 Mosebog 18:15; Josua 22:19; Anden 
Krønikebog 29:6; Salme 78:59,60; Amos 9:11,12; Hebræerne 8:5,6; 

Hebræerne 13:10-13.
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I07 Ofret af den røde kval refererer til Messias 

værk.

4 MOSEBOG 19:2 Dette er det Lovbud, 

HERREN har kundgjort: Sig til Israelitterne, 

at de skal skaffe dig en rød, lydefri Kvie, der 

er uden Fejl og ikke har båret Åg.

3 Den skal I overgive til Præsten Eleazar, og 

man skal føre den uden for Lejren og slagte 

den for hans Åsyn.

9 Og en Mand, der er ren, skal opsamle Kviens 

Aske og lægge den hen på et rent Sted 

uden for Lejren, hvor den skal opbevares 

for Israelitternes Menighed for at bruges til 

Renselsesvand. Det er et Syndoffer.

JOHANNES 15:3 I ere allerede rene på Grund 

af det Ord, som jeg har talt til eder.

GALATERNE 3:13 Kristus har løskøbt os 

fra Lovens Forbandelse, idet han blev en 

Forbandelse for os (thi der er skrevet: 

"Forbandet er hver den, som hænger på et 

Træ"),

EFESERNE 5:26 for at han kunde hellige den, 

idet han rensede den ved Vandbadet med et 

Ord,

HEBRÆERNE 1:3 han, som - efterdi han er 

hans Herligheds Glans og hans Væsens 

udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin 

Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra 

Synderne har sat sig ved Majestætens højre 

Hånd i det høje,

HEBRÆERNE 9:11 Men da Kristus 

kom som Ypperstepræst for de kommende 

Goder, gik han igennem det større og 

fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med 

Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

13 Thi dersom Blodet af Bukke og Tyre og Aske 

af en Kvie ved at stænkes på de besmittede 

helliger til Kødets Renhed:

14 hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, 

som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs 

for Gud, rense eders Samvittighed fra døde 

Gerninger til at tjene den levende Gud?

HEBRÆERNE 10:14 Thi med et eneste 

Offer har han for bestandig fuldkommet 

dem, som helliges.

HEBRÆERNE 13:11 Thi de Dyr, 

hvis Blod for Syndens Skyld bæres ind i 

Helligdommen af Ypperstepræsten, deres 

Kroppe opbrændes uden for Lejren.

12 Derfor led også Jesus uden for Porten, for at 

han kunde hellige Folket ved sit eget Blod.

13 Så lader os da gå ud til ham uden for Lejren, 

idet vi bære hans Forsmædelse;

Se også: Hebræerne 10:19-22,29.

E26 Messias befrielse.

4 MOSEBOG 21:9 Da lavede Moses en 

Kobberslange og satte den på en Stang; og 

enhver, der så hen på Kobberslangen, når en 

Slange havde bidt ham, beholdt Livet.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

4 MOSEBOG



62

Lam, som bærer Verdens Synd!

JOHANNES 3:14 Og ligesom Moses 

ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør 

Menneskesønnen ophøjes,

15 for at hver den, som tror, skal have et evigt 

Liv i ham.

JOHANNES 6:40 Thi dette er min Faders 

Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror 

på ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal 

oprejse ham på den yderste Dag."

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

Se også: Anden Kongebog 18:4.

D04 Messias hverv som Konge.

H03 Messias fremtidig kongerige.

4 MOSEBOG 24:7 Dets Spande flyder over med 

Vand, dets Korn fåt rigelig Væde.

8 Gud førte det ud af Ægypten, det har en 

Vildokses Horn; det opæder de Folkeslag der 

står det imod, søndrer deres Ben og knuser 

deres Lænder

15 Derpå fremsatte han sit Sprog: Så siger 

Bileam, Beors Søn, så siger Manden, hvis 

Øje er lukket,

16 så siger han, der hører Guds Ord og 

kender den Højestes Viden, som skuer den 

Almægtiges Syner, hensunken, med opladt 

Øje:

17 Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, 

dog ikke nær! En Sterne opgår af Jakob, et 

Herskerspir løfter sig fra Israel! Han knuser 

Moabs Tindinger og alle Setsønnernes Isse.

18 Edom bliver et Lydland, og Seirs undslupne 

går til Grunde, Israel udfolder sin Magt,

19 og Jakob kuer sine Fjender.

1 MOSEBOG 49:10 Ikke viger 

Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans 

Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, 

ham skal Folkene lyde.

SALME 110:2 Fra Zion udrækker HERREN 

din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine 

Fjender!

DANIEL 2:44 Men i hine Kongers Dage vil 

Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig 

i Evighed skal forgå. og Herredømmet skal 

ikke gå over til noget andet Folk; det skal 

knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men 

selv stå i al Evighed;

MATTHÆUS 2:1 Men da Jesus var født i 

Bethlehem i Judæa, i Kong Herodes's 

Dage, se, da kom der vise fra Østerland til 

Jerusalem og sagde:

2 "Hvor er den Jødernes Konge, som er født? 

thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere 

komne for at tilbede ham."

1 KORINTERNE 15:24 Derpå kommer 

Enden, når han overgiver Gud og Faderen 

Riget, når han har tilintetgjort hver Magt og 

hver Myndighed og Kraft.

25 Thi han bør være Konge, indtil han får lagt 

alle Fjenderne under sine Fødder.

FILIPPERNE 2:10 for at i Jesu Navn hvert Knæ 
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skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden 

og under Jorden,

HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

9 Du elskede Retfærdighed og hadede 

Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, 

salvet dig med Glædens Olie fremfor dine 

Medbrødre".

AABENBARINGE 19:16 Og på Kappen, på 

sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers 

Konge og Herrers Herre.

AABENBARINGE 22:16 Jeg, Jesus, har 

sendt min Engel til at vidne for eder 

disse Ting om Menighederne, jeg er 

Davids Rodskud og Slægt, den strålende 

Morgenstjerne.

Se også: #1; 4 Mosebog 24:4; Salme 18:44; Johannes 1:49; Judas 
1:11; 2 Peter 1:19; Aabenbaringe 2:14; Aabenbaringe 20.

B02 Messias er Guds lam.

I03 Et brændt ofre repræsenterer Messias værk 

- et ofre uden fejl - et løbende brændt ofre.

4 MOSEBOG 28:3 Og sig til dem: Dette er 

det Ildoffer, I skal bringe HERREN: Hver 

Dag to årgamle, lydefri Lam som dagligt 

Brændoffer;

4 det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det 

andet ved Aftenstid;

5 og som Afgrødeoffer dertil en Tiendedel Efa 

fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie 

af knuste Frugter

6 det er det daglige Brændoffer, som ofredes 

ved Sinaj Bjerg til en liflig Duft, et Ildoffer 

for HERREN

7 fremdeles som Drikoffer dertil en Fjerdedel 

Hin Vin for hvert Lam; i Helligdommen 

skal derudgydes Drikoffer af stærk Drik for 

HERREN.

8 Det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; 

med samme Afgrødeoffer og Drikoffer som 

om Morgenen skal du ofre det, et Ildoffer til 

en liflig Duft for HERREN.

9 På Sabbatsdagen skal det være to årgamle, 

lydefri Lam og som Afgrødeoffer to 

Tiendedele Efa fint Hvedemel, rørt i Olie, 

med tilhørende Drikoffer,

10 et Sabbatsbrændoffer på hver Sabbat 

foruden det daglige Brændoffer med 

tilhørende Drikofer.

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje 

at slå ham med Sygdom; når hans Sjæl 

havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se 

Afkom, leve længe og HERRENs Vilje lykkes 

ved hans Hånd.

MATTHÆUS 27:51 Og se, Forhænget 

i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst 

til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne 

revnede,

LUKAS 23:45 idet Solen formørkedes; og 

Forhænget i Templet splittedes midt over.

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!
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HEBRÆERNE 7:25 hvorfor han også 

kan fuldkomment frelse dem, som komme 

til Gud ved ham, efterdi han lever altid til at 

gå i Forbøn for dem.

26 Thi en sådan Ypperstepræst var det også, 

som sømmede sig for os, en from, uskyldig, 

ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet 

over Himlene;

27 en, som ikke hver Dag har nødig, som 

Ypperstepræsterne, at frembære Ofre først 

for sine egne Synder, derefter for Folkets; thi 

dette gjorde han een Gang for alle, da han 

ofrede sig selv.

28 Thi Loven indsætter til Ypperstepræster 

Mennesker, som have Skrøbelighed; men 

Edens Ord, som kom senere end Loven, 

indsætter en Søn, som er fuldkommet til 

evig Tid:

HEBRÆERNE 9:26 ellers havde han 

måttet lide mange Gange fra Verdens 

Grundlæggelse; men nu er han een Gang for 

alle ved Tidernes Fuldendelse åbenbaret for 

at bortskaffe Synden ved sit Offer.

HEBRÆERNE 10:1 Thi da Loven kun 

har en Skygge af de kommende Goder og 

ikke Tingenes Skikkelse selv, kan den aldrig 

ved de samme årlige Ofre, som de bestandig 

frembære, fuldkomme dem, som træde frem 

dermed.

2 Vilde man ikke ellers have ophørt at 

frembære dem, fordi de ofrende ikke mere 

havde nogen Bevidsthed om Synder, når de 

een Gang vare rensede?

3 Men ved Ofrene sker År for År 

Ihukommelse af Synder.

4 Thi det er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke 

kan borttage Synder.

5 Derfor siger han, idet han indtræder i 

Verden: "Slagtoffer og Madoffer havde du 

ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

6 Brændofre og Syndofre havde du ikke Behag 

i.

7 Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i 

Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, 

Gud! din Villie."

8 Medens han først siger: "Slagtofre og 

Madofre og Brændofre og Syndofre havde 

du ikke Lyst til og ej heller Behag i" (og disse 

frembæres dog efter Loven),

9 så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen 

for at gøre din Villie." Han ophæver det 

første for at fastsætte det andet.

10 Og ved denne Villie ere vi helligede ved 

Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for 

alle.

1 PETER 1:19 men med Kristi dyrebare 

Blod som et lydeløst og uplettet Lams,

20 han, som var forud kendt for Verdens 

Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved 

Tidernes Ende for eders Skyld,

Se også: 2 Mosebog 29:41,42; 3 Mosebog 6:9,12; 3 Mosebog 9:3; 
3 Mosebog 12:6; 3 Mosebog 14:12,13,21,24,25; 3 Mosebog 17:3; 3 

Mosebog 23:12; 4 Mosebog 6:12,14; 4 Mosebog 29:6,41-43; Dommer 
13:33; Anden Krønikebog 2:4; Ezra 3:4,5; Nehemias 10:33; Salme 
50:8; Salme 51:18-21; Esajas 56:7; Ezekiel 43:27; Ezekiel 46:13-15; 
Joel 2:14; Markus 15:38; Johannes 4:34; Romerne 12:1; Hebræerne 

10:14; 1 Peter 2:5.
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E12 Messias opfylder Guds lov.

5 MOSEBOG 11:18 I skal lægge eder 

disse mine Ord på Hjerte og Sinde, binde 

dem som et Tegn om eders Hånd og lade 

dem være et Erindringsmærke på eders 

Pande,

19 og I skal lære eders Børn dem, idet I taler 

om dem, både når du sidder i dit Hus, og 

når du vandrer på Vejen, både når du lægger 

dig, og når du står op.

20 Og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit 

Hus og på dine Porte,

JOSUA 1:8 Denne Lovbog skal ikke 

vige fra din Mund, og du skal grunde over 

den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan 

handle efter alt, hvad der står skrevet i den; 

thi da vil det gå dig vel i al din Færd, og 

Lykken vil følge dig.

SALME 1:1 Salig den Mand, som ikke 

går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej 

eller sidder i Spotteres Lag,

2 men har Lyst til HERRENs Lov, og som 

grunder på hans Lov både Dag og Nat.

SALME 119:11 Jeg gemmer dit Ord i mit 

Hjerte for ikke at synde imod dig.

SALME 119:97 Hvor elsker jeg dog din Lov! 

Hele Dagen grunder jeg på den.

98 Dit Bud har gjort mig visere end mine 

Fjender, thi det er for stedse mit.

99 Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg 

grunder på dine Vidnesbyrd.

ESAJAS 34:16 Se efter i HERRENs Bog og 

læs: Ej fattes en eneste af dem, ej savner den 

ene den anden. Thi HERRENs Mund, den 

bød, hans Ånd har samlet dem sammen;

JEREMIAS 8:9 De vise skal blive til 

Skamme, ræddes og fanges. Se, HERRENs 

Ord har de vraget, hvad Visdom har de?

MATTHÆUS 22:29 Men Jesus svarede 

og sagde til dem: "I fare vild, idet I ikke 

kende Skrifterne, ej heller Guds Kraft.

LUKAS 16:29 Men Abraham siger til ham: 

De have Moses og Profeterne, lad dem høre 

dem!

30 Men han sagde: Nej, Fader Abraham! men 

dersom nogen fra de døde kommer til dem, 

ville de omvende sig.

31 Men han sagde til ham: Høre de ikke Moses 

og Profeterne, da lade de sig heller ikke 

overbevise, om nogen opstår fra de døde."

JOHANNES 5:39 I ransage Skrifterne, fordi I 

mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, 

som vidne om mig.

APOSTELENES GERNINGER 17:11 Men disse 

vare mere velsindede end de i Thessalonika, 

de modtoge Ordet med al Redebonhed og 

ransagede daglig Skrifterne, om disse Ting 

forholdt sig således.

ROMERNE 3:2 Meget alle Måder; først 

nemlig dette, at Guds Ord ere blevne dem 

betroede.

2 PETER 1:19 Og des mere stadfæstet have 

vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i 

at agte på som på et Lys, der skinner på et 

mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og 

Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,

20 idet I fornemmelig mærke eder dette, 
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at ingen Profeti i Skriften beror på egen 

Tydning.

21 Thi aldrig er nogen Profeti bleven fremført 

ved et Menneskes Villie; men drevne af den 

Helligånd talte hellige Guds Mænd.

AABENBARINGE 1:3 Salig er den, som 

oplæser, og de, som høre Profetiens Ord og 

bevare det, som er skrevet i den; thi Tiden er 

nær.

Se også: 5 Mosebog 6:6-8; Salme 19:8-11; Efeserne 6:17; 
Kolossensern 3:16; 1 Tessalonikerne 5:27; 1 Peter 2:2.

B13 Messias myndighed.

D02 Messias hverv som profet.

D07 Messias skal være mægleren.

     

5 MOSEBOG 18:15 HERREN din Gud 

vil lade en Profet som mig fremstå af din 

Midte, af dine Brødre; ham skal I høre på.

16 Således udbad du dig det jo af HERREN din 

Gud ved Horeb, den Dag I var forsamlede, 

da du sagde: "Lad mig ikke mere høre 

HERREN min Guds Røst og se denne 

vældige Ild, at jeg ikke skal dø!"

17 Da sagde HERREN til mig: "De har talt 

rettelig!

18 Jeg vil lade en Profet som dig fremstå for dem af 

deres Brødre og lægge mine Ord i hans Mund, 

og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!

19 Og enhver, der ikke vil høre mine Ord, som 

han taler i mit Navn, ham vil jeg kræve til 

Regnskab.

MATTHÆUS 17:5 Medens han endnu talte, 

se, da overskyggede en lysende Sky dem; og 

se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: 

"Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg 

har Velbehag; hører ham!"

MATTHÆUS 21:10 Og da han drog ind 

i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og 

sagde: "Hvem er denne?"

11 Men Skarerne sagde: "Det er Profeten Jesus 

fra Nazareth i Galilæa."

MARKUS 16:16 Den, som tror og bliver døbt, 

skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal 

blive fordømt.

LUKAS 7:13 Og da Herren så hende, 

ynkedes han inderligt over hende og sagde 

til hende: "Græd ikke!"

14 Og han trådte til og rørte ved Båren; men 

de, som bare, stode stille, og han sagde: "du 

unge Mand, jeg siger dig, stå op!"

15 Og den døde rejste sig op og begyndte at 

tale; og han gav ham til hans Moder.

16 Men Frygt betog alle, og de priste Gud og 

sagde: "Der er en stor Profet oprejst iblandt 

os, og Gud har besøgt sit Folk."

LUKAS 9:18 Og det skete, medens han 

bad, vare hans Disciple alene hos ham; og 

han spurgte dem og sagde: "Hvem sige 

Skarerne, at jeg er?"

19 Men de svarede og sagde: "Johannes 

Døberen; men andre: Elias; men andre: En 

af de gamle Profeter er opstanden."

20 Og han sagde til dem: "Men I hvem sige I, 

at jeg er?" Og Peter svarede og sagde: "Guds 

Kristus."

LUKAS 9:35 Og der kom fra Skyen en 

Røst, som sagde: "Denne er min Søn, den 

udvalgte, hører ham!"

LUKAS 24:17 Men han sagde til dem: 
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"Hvad er dette for Ord, som I skifte med 

hinanden på Vejen?" Og de standsede 

bedrøvede.

18 Men en af dem, som hed Kleofas, svarede 

og sagde til ham: "Er du alene fremmed i 

Jerusalem og ved ikke, hvad der er sket der i 

disse dage?"

19 Og han sagde til dem: "Hvilket?" Men de 

sagde til ham: "Det med Jesus af Nazareth, 

som var en Profet, mægtig i Gerning og Ord 

for Gud og alt Folket;

20 og hvorledes Ypperstepræsterne og vore 

Rådsherrer have overgivet ham til Dødsdom 

og korsfæstet ham.

JOHANNES 1:45 Filip finder Nathanael og 

siger til ham: "Vi have fundet ham, hvem 

Moses i Loven og ligeså Profeterne have 

skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth."

JOHANNES 4:19 Kvinden siger til ham: 

"Herre! jeg ser, at du er en Profet.

JOHANNES 4:25 Kvinden siger til ham: 

"Jeg ved, at Messias kommer (hvilket 

betyder Kristus); når han kommer, skal han 

kundgøre os alle Ting."

26 Jesus siger til hende: "Det er mig, jeg, som 

taler med dig."

JOHANNES 6:14 Da nu Folkene så det Tegn, 

som han havde gjort, sagde de: "Denne er i 

Sandhed Profeten, som kommer til Verden."

JOHANNES 7:40 Nogle af Mængden, som 

hørte disse Ord, sagde nu: "Dette er sandelig 

Profeten."

41 Andre sagde: "Dette er Kristus;" men andre 

sagde: "Mon da Kristus kommer fra Galilæa?

42 Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af 

Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, 

hvor David var?"

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

23 Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører 

den Profet, skal udryddes af Folket."

24 Men også alle Profeterne, fra Samuel af 

og derefter, så mange som talte, have også 

forkyndt disse Dage.

25 I ere Profeternes Sønner og Sønner af den 

Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, da 

han sagde til Abraham: "Og i din Sæd skulle 

alle Jordens Slægter velsignes."

26 For eder først har Gud oprejst sin Tjener og 

sendt han for at velsigne eder, når enhver af 

eder vender om fra sin Ondskab."

APOSTELENES GERNINGER 7:37 Han er 

den Moses, som sagde til Israels Børn: "En 

Profet skal Gud oprejse eder af eders Brødre 

ligesom mig."

HEBRÆERNE 2:3 hvorledes skulle da vi undfly, 

når vi ikke bryde os om så stor en Frelse, 

som jo efter først at være bleven forkyndt ved 

Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, 

som havde hørt ham,

HEBRÆERNE 3:7 Derfor, som den Helligånd 

siger: "I Dag, når I høre hans Røst,

8 da forhærder ikke eders Hjerter, som det 

skete i Forbitrelsen, på Fristelsens Dag i 

Ørkenen,

Se også: Hebræerne 1:1,2; Hebræerne 3:2-8; Hebræerne 10:26; 
Hebræerne 12:25,26.
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F11 Messias lidelse.

5 MOSEBOG 21:23 så må hans Lig ikke 

blive hængende Natten over i Træet; men du 

skal begrave ham samme Dag; thi en hængt 

er en Guds Forbandelse, og du må ikke gøre 

dit Land urent, som HERREN din Gud vil 

give dig i Eje.

GALATERNE 3:13 Kristus har løskøbt os 

fra Lovens Forbandelse, idet han blev en 

Forbandelse for os (thi der er skrevet: 

"Forbandet er hver den, som hænger på et 

Træ"),

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

5 MOSEBOG 33:3 Visselig, han elsker sit Folk, 

alle hans hellige er i hans Hænder; og de 

sætter sig ved din Fod og tager mod Ord fra 

dig.

JOHANNES 3:16 Thi således elskede Gud 

Verden, at han gav sin Søn den enbårne, 

for at hver den, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have et evigt Liv.

JOHANNES 10:28 og jeg giver dem et evigt Liv, 

og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og 

ingen skal rive dem ud af min Hånd.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

JOHANNES 17:24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, 

skulle også de, som du har givet mig, være 

hos mig, for at de må skue min Herlighed, 

som du har givet mig; thi du har elsket mig 

før Verdens Grundlæggelse.

1 TESSALONIKERNE 1:6  Og I ere blevne 

vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge 

Ordet under megen Trængsel med Glæde i 

den Helligånd, 

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

AABENBARINGE 1:20 Dette er de syv 

Stjerners Hemmelighed, hvilke du har set i 

min højre Hånd, og de syv Guldlysestager: 

de syv Stjerner ere de syv Menigheders 

Engle, og de syv Lysestager ere syv 

Menigheder.

Se også: 2 Mosebog 19:5,6; 5 Mosebog 7:7-10; 1 Samuel 2:9; Salme 
31:24; Jeremias 31:3; Malakias 1:2; Lukas 10:39; Johannes 17:11-15; 
Romerne 8:35-39; Romerne 9:11-13; Efeserne 2:4,5; Johannes 4:19; 

Judas 1:1.
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A03 Messias nedstammer fra David.

RUT 4:13 Så ægtede Boaz Rut, og 

hun blev hans Hustru; og da han gik 

ind til hende, lod HERREN hende blive 

frugtsommelig, og hun fødte en Søn.

14 Da sagde Kvinderne til No'omi: "Lovet være 

HERREN, som ikke lod dig uden Løser i 

Dag, og hans Navn skal prises i Israel.

17 Og Naboerskerne gav ham Navn, idet de 

sagde: "No'omi har fået en Søn!" Og de 

kaldte ham Obed. Han blev Fader til Davids 

Fader Isaj.

21 Salmon avlede Boaz, Boaz avlede Obed,

22 Obed avlede Isaj, og Isaj avlede David.

MATTHÆUS 1:5 og Salmon avlede Boas med 

Rakab; og Boas avlede Obed med Ruth; og 

Obed avlede Isaj;

6 og Isaj avlede Kong David; og David avlede 

Salomon med Urias's Hustru;

MATTHÆUS 1:15 og Eliud avlede Eleazar; og 

Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede 

Jakob;

16 og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af 

hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.

17 Altså ere alle Slægtledene fra Abraham indtil 

David fjorten Slægtled, og fra David indtil 

Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og 

fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus 

fjorten Slægtled.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

Se også: 3 Mosebog 25:25-29; 3 Mosebog 27:13-31; Job 19:25; Salme 
19:15; Salme 78:35; Esajas 41:14; Esajas 44:6,24; Esajas 48:17; 

Esajas 49:7; Esajas 54:5,8; Esajas 59:20; Esajas 60:16; Matthæus 
1:1-17; Lukas 3:23-38.
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H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

1 SAMUEL 2:10 HERREN - hans Fjender 

forfærdes, den Højeste tordner i Himmelen, 

HERREN dømmer den vide Jord! Han 

skænker sin Konge Kraft, løfter sin Salvedes 

Horn!

SALME 96:13 for HERRENs Åsyn, thi han 

kommer, han kommer at dømme Jorden; 

han dømmer Jorden med Retfærd og 

Folkene i sin Trofasthed.

MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

32 Og alle Folkeslagene skulle samles foran 

ham, og han skal skille dem fra hverandre, 

ligesom Hyrden skiller Fårene fra Bukkene.

ROMERNE 14:10 Men du, hvorfor dømmer du 

din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du 

din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for 

Guds Domstol.

11 Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger 

Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og 

hver Tunge skal bekende Gud."

12 Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for 

sig selv.

2 KORINTERNE 5:10 Thi vi skulle alle 

åbenbares for Kristi Domstol, for at hver kan 

få igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter 

det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

AABENBARINGE 20:11 Og jeg så en stor, 

hvid Trone og ham, som sad derpå; for hans 

Åsyn flyede Jorden og Himmelen, og der 

blev ikke fundet Sted for dem.

12 Og jeg så de døde, de store og de små, 

stående for Tronen, og Bøger bleve åbnede; 

og en anden Bog blev åbnet, som er Livets 

Bog; og de døde bleve dømte efter det, som 

var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

13 Og Havet afgav de døde, som vare i det; og 

Døden og Dødsriget afgave de døde, som 

vare i dem, og de bleve dømte, hver efter 

sine Gerninger.

14 Og Døden og Dødsriget bleve kastede i 

Ildsøen. Dette er den anden Død, Ildsøen.

15 Og dersom nøgen ikke fandtes skreven i 

Livets Bog, blev han kastet i Ildsøen.

Se også: #1; #6; Salme 2:2; Salme 20:7; Salme 45:8; Salme 
89:18,25; Salme 92:10; Matthæus 28:18; Lukas 1:69; Apostelenes 

gerninger 4:27; Apostelenes gerninger 10:38.
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A03 Messias nedstammer fra David.

B01 Messias er Guds søn.

D04 Messias hverv som Konge.

H03 Messias fremtidig kongerige.

               

2 SAMUEL 7:12 Når dine Dage er omme, og du 

hviler hos dine Fædre, vil jeg efter dig oprejse din 

Sæd, som udgår af dit Liv, og grundfæste hans 

Kongedømme.

13 Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil 

grundfæste hans Kongetrone evindelig.

14 Jeg vil være din Sæd en Fader, og den skal være 

mig en Søn! Når den synder, vil jeg tugte den 

med Menneskestok og Menneskers Slag,

15 men min Miskundhed vil jeg ikke tage fra den, 

som jeg tog den fra din Forgænger.

16 Dit Hus og dit Kongedømme skal stå fast for 

mit Åsyn til evig Tid, din Trone skal stå til evig 

Tid!"

SALME 89:27 mig skal han kalde: min 

Fader, min Gud og min Frelses Klippe.

28 Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt 

Jordens Konger;

29 jeg bevarer for evigt min Miskundhed mod 

ham, min Pagt skal holdes ham troligt;

30 jeg lader hans Æt bestå for evigt, hans Trone, 

så længe Himlen er til.

MATTHÆUS 3:17 Og se, der kom en Røst fra 

Himlene, som sagde: "Denne er min Søn, 

den elskede, i hvem jeg har Velbehag."

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

18 Ingen har nogen Sinde set Gud; den 

enbårne Søn, som er i Faderens Skød, han 

har kundgjort ham.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds 

Glans og hans Væsens udtrykte Billede og 

bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at 

have gjort Renselse fra Synderne har sat sig 

ved Majestætens højre Hånd i det høje,

4 idet han er bleven så meget ypperligere end 

Englene, som han har arvet et herligere 

Navn fremfor dem.

5 Thi til hvilken af Englene sagde han nogen 

Sinde: "Du er min Søn, jeg har født dig i 

Dag"? og fremdeles: "Jeg skal være ham en 

Fader, og han skal være mig en Søn"?

6 Og når han atter indfører den førstefødte 

i Verden, hedder det: "Og alle Guds Engle 

skulle tilbede ham".

7 Og om Englene hedder det: "Han gør sine 

Engle til Vinde og sine Tjenere til Ildslue";

8 men om Sønnen,: "Din Trone, o Gud! står i 

al Evighed, og Rettens Kongestav er dit Riges 
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Kongestav.

1 JOHANNES 4:9 Deri blev Guds Kærlighed 

åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin 

Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle 

leve ved ham.

10 Deri består Kærligheden: ikke at vi have 

elsket Gud, men at han har elsket os og 

udsendt sin Søn til en Forsoning for vore 

Synder.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; Første Kongebog 5:5; Første Kongebog 8:19; Første 
Krønikebog 17:11; Salme 72:17-19; Salme 89:37,38; Esajas 

9:6; Jeremias 23:5,6; Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zakarias 6:13; 
Matthæus 16:18; Johannes 12:34; Apostelenes gerninger 13:34-37; 1 

Peter 2:5; Aabenbaringe 20.

E12 Messias opfylder Guds lov.

2 SAMUEL 22:20 Han førte mig ud i åbent 

Land, han frelste mig, thi han havde Behag i 

mig.

21 HERREN gengældte mig efter min Retfærd, 

lønned mig efter mine Hænders Uskyld;

22 thi jeg holdt mig til HERRENs Veje, svigted i 

Gudløshed ikke min Gud;

23 hans Bud stod mig alle for Øje, jeg veg ikke 

fra hans Love.

24 Ustraffelig var jeg for ham og vogtede mig 

for Brøde.

25 HERREN lønned mig efter min Retfærd, 

mine Hænders Uskyld, som var ham for 

Øje!

SALME 1:2 men har Lyst til HERRENs 

Lov, og som grunder på hans Lov både Dag 

og Nat.

SALME 22:9 "Han har væltet sin Sag på 

HERREN; han fri ham og frelse ham, han 

har jo Velbehag i ham."

SALME 40:9 at gøre din Vilje, min Gud, er 

min Lyst, og din Lov er i mit Indre."

ESAJAS 42:1 Se min Tjener, ved hvem jeg 

min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har 

jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til 

Folkene.

MATTHÆUS 3:17 Og se, der kom en Røst fra 

Himlene, som sagde: "Denne er min Søn, 

den elskede, i hvem jeg har Velbehag."

MATTHÆUS 17:5 Medens han endnu talte, 

se, da overskyggede en lysende Sky dem; og 

se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: 

"Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg 

har Velbehag; hører ham!"

JOHANNES 15:10 Dersom I holde mine 

Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, 

ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger 

og bliver i hans Kærlighed.

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

ROMERNE 10:4 Thi Kristus er Lovens Ende 

til Retfærdighed for hver den, som tror.
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Se også: Salme 18:20-25; Salme 37:31; Salme 119:13,30,102; 
Johannes 8:29; Johannes 13:31,32; Romerne 3:31; Romerne 7:12; 

Romerne 8:3,4; Galaterne 3:13,21; Galaterne 5:22,23.

B13 Messias myndighed.

B21 Messias er Lyset.

E09 Messias retfærdighed.

2 SAMUEL 23:1 Dette er Davids sidste Ord; 

Så siger David, Isajs Søn, så siger Manden, 

Højt ophøjet, Jakobs Guds salvede, Helten i 

Israels Sange:

2 Ved mig talede HERRENs Ånd, hans Ord 

var på min Tunge.

3 Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: 

"En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der 

hersker i Gudsfrygt,

4 han stråler som Morgenrøden, som den skyfri 

Morgensol, der fremlokker Urter af Jorden efter 

Regn."

SALME 72:6 Han kommer som Regn 

på slagne Enge, som Regnskyl, der væder 

Jorden;

7 i hans dage blomstrer Retfærd, og dyb Fred 

råder, til Månen forgår.

8 Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden 

til Jordens Ender;

MIKAS 5:1 Og du du Betlehems-Efrata, 

liden til at være blandt Judas Tusinder! Af 

dig skal udgå mig een til at være Hersker 

i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra 

Evigheds Dage.

LUKAS 1:76 Men også du, Barnlille! skal 

kaldes den Højestes Profet; thi du skal gå 

foran for Herrens Åsyn for at berede hans 

Veje,

77 for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved 

deres Synders Forladelse,

78 for vor Guds inderlige Barmhjertigheds 

Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har 

besøgt os

79 for at skinne for dem, som sidde i Mørke og 

i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind 

på Fredens Vej,"

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

JOHANNES 12:35 Da sagde Jesus til dem: 

"Endnu en liden Tid er Lyset hos eder.

36 Medens I have Lyset, tror på Lyset, for at I 

kunne blive Lysets Børn!" Dette talte Jesus, 

og han gik bort og blev skjult for dem.

AABENBARINGE 21:23 Og Staden trænger 

ikke til Sol eller Måne til at skinne for den; 

thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet 

var dens Lys.

Se også: #1; 5 Mosebog 32:4,30,31; Salme 2:6-8; Salme 72:6; Salme 
89:36; Esajas 4:2; Esajas 60:1-3,19,20; Hoseas 6:3; Mikas 5:7; 

Johannes 1:6,7.
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E01 Messias type tjeneste.

ANDEN KONGEBOG 1:6 De svarede: "En 

Mand kom os i Møde og sagde til os: Vend 

tilbage til Kongen, som har sendt eder, og 

sig: Så siger HERREN: Mon det er, fordi der 

ingen Gud er i Israel, at du sender Bud for at 

rådspørge Ekrons Gud Ba'al-Zebub? Derfor: 

Det Leje, du steg op på, kommer du ikke ned 

fra, thi du skal dø!"

11 Atter sendte Kongen en Halvhundredfører 

med hans halvtredsindstyve Mand ud efter 

ham; og da han kom derop, sagde han 

til ham: "Du Guds Mand! Således siger 

Kongen: Kom straks ned!"

12 Men Elias svarede ham: "Er jeg en Guds 

Mand, så fare Ild ned fra Himmelen og 

fortære dig og dine halvtredsindstyve Mand!" 

Da for Guds Ild ned fra Himmelen og 

fortærede ham og hans halvtredsindstyve 

Mand.

LUKAS 9:51 Men det skete, da hans 

Optagelses Dage vare ved at fuldkommes, 

da fæstede han sit Ansigt på at drage til 

Jerusalem.

52 Og han sendte Sendebud forud for sig; og de 

gik og kom ind i en Samaritanerlandsby for 

at berede ham Herberge.

53 Og de modtoge ham ikke, fordi han var på 

Vejen til Jerusalem.

54 Men da hans Disciple, Jakob og Johannes, så 

det, sagde de: "Herre! vil du, at vi skulle byde 

Ild fare ned fra Himmelen og fortære dem, 

ligesom også Elias gjorde?"

55 Men han vendte sig og irettesatte dem.

56 Og de gik til en anden Landsby.

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 

Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

JOHANNES 3:17 Thi Gud sendte ikke sin Søn 

til Verden, for at han skal dømme Verden, 

men for at Verden skal frelses ved ham.

JOHANNES 12:47 Og om nogen hører mine 

Ord og ikke vogter på dem, ham dømmer 

ikke jeg; thi jeg er ikke kommen for at 

dømme Verden, men for at frelse Verden.

APOSTELENES GERNINGER 1:8 Men I 

skulle få Kraft, når den Helligånd kommer 

over eder; og I skulle være mine Vidner både 

i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og 

indtil Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 8:14 Men da 

Apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria 

havde taget imod Guds Ord, sendte de Peter 

og Johannes til dem,

Se også: Ordsprogene 9:8; Jeremias 23:13; Mikas 1:5; Matthæus 
18:11; Matthæus 20:28; Lukas 19:10; Johannes 4:4,9,40-42; 

Apostelenes gerninger 9:31; 1 Timoteus 1:15.
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A03 Messias nedstammer fra David.

D04 Messias hverv som Konge.

     

FØRSTE KRØNIKEBOG 17:11 Når dine 

Dage er omme og du vandrer til dine Fædre, vil 

jeg efter dig oprejse din Sæd, en af dine Sønner, 

og grundfæste hans Kongedømme.

MATTHÆUS 2:1 Men da Jesus var født i 

Bethlehem i Judæa, i Kong Herodes's 

Dage, se, da kom der vise fra Østerland til 

Jerusalem og sagde:

2 "Hvor er den Jødernes Konge, som er født? 

thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere 

komne for at tilbede ham."

APOSTELENES GERNINGER 13:36 David sov 

jo hen, da han i sin Livstid havde tjent Guds 

Rådslutning, og han blev henlagt hos sine 

Fædre og så Forrådnelse;

37 men den, som Gud oprejste, så ikke 

Forrådnelse.

ROMERNE 1:3 om hans Søn, født af Davids 

Sæd efter Kødet,

Se også: #1.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

FØRSTE KRØNIKEBOG 17:12 Han skal 

bygge mig et Hus, og jeg vil grundfæste hans 

Trone evindelig.

JOHANNES 2:19 Jesus svarede og sagde til 

dem: "Nedbryder dette Tempel, og i tre Dage 

vil jeg oprejse det."

20 Da sagde Jøderne: "I seks og fyrretyve År er 

der bygget på dette Tempel, og du vil oprejse 

det i tre Dage?"

21 Men han talte om sit Legemes Tempel.

APOSTELENES GERNINGER 7:47 Men 

Salomon byggede ham et Hus.

48 Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med 

Hænder, som Profeten siger:

49 "Himmelen er min Trone, og Jorden mine 

Fødders Skammel, hvad Hus ville I bygge 

mig? siger Herren, eller hvilket er min 

Hviles Sted?

KOLOSSENSERN 2:9 thi i ham bor 

Guddommens hele Fylde legemlig,

Se også: #1; Zakarias 6:12,13.

A05 Messias forhold til hans Far.

FØRSTE KRØNIKEBOG 17:13 Jeg vil 

være ham en Fader, og han skal være mig en 

Søn; og min Miskundhed vil jeg ikke tage fra 

ham, som jeg tog den fra din Forgænger;

LUKAS 9:35 Og der kom fra Skyen en 

Røst, som sagde: "Denne er min Søn, den 

udvalgte, hører ham!"

JOHANNES 3:3 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig.

HEBRÆERNE 1:5 Thi til hvilken af Englene 

sagde han nogen Sinde: "Du er min Søn, jeg 

har født dig i Dag"? og fremdeles: "Jeg skal 

være ham en Fader, og han skal være mig en 

Søn"?

Se også: #1; Salme 2:7,12.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

FØRSTE KRØNIKEBOG 17:14 jeg vil 

indsætte ham i mit Hus og mit Kongedømme 

til evig Tid, og hans Trone skal stå fast til evig 

Tid!"

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

Se også: #1; Hebræerne 3:6.
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D08 Messias skal være sikkerheden.

JOB 17:3 Stil Sikkerhed for mig hos dig! Hvem 

anden giver mig Håndslag?

ORDSPROGENE 11:15 Den går det ilde, 

som borger for andre, tryg er den, der hader 

Håndslag.

ORDSPROGENE 17:18 Mand uden Vid 

giver Håndslag og går i Borgen for Næsten.

ORDSPROGENE 22:26 Hør ikke til dem, 

der giver Håndslag, dem, som borger for 

Gæld!

HEBRÆERNE 7:22 så vist er Jesus 

bleven Borgen for en bedre Pagt.

Se også: Esajas 38:14; Jeremias 30:21,22.

 

D05 Messias skal være Forløseren.

E11 Messias skal give evigt liv.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

JOB 19:25 Men jeg ved, at min Løser 

lever, over Støvet vil en Forsvarer stå frem.

26 Når min sønderslidte Hud er borte, skal jeg 

ud fra mit Kød skue Gud,

27 hvem jeg skal se på min Side; ham skal 

mine Øjne se, ingen fremmed! Mine Nyrer 

forgår i mit Indre!

ESAJAS 26:19 Dine døde skal blive levende, 

mine dødes Legemer opstå; de, som hviler i 

Støvet, skal vågne og juble. Thi en Lysets bug 

er din Dug, og Jorden giver Dødninger igen.

DANIEL 12:2 Og mange af dem, der sover 

under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, 

andre til Skam, til evig Afsky.

JOHANNES 5:28 Undrer eder ikke herover; thi 

den Time kommer, på hvilken alle de, som 

ere i Gravene, skulle høre hans Røst,

ROMERNE 8:13 thi dersom I leve efter Kødet, 

skulle I dø, men dersom l ved Ånden døde 

Legemets Gerninger, skulle I leve.

1 KORINTERNE 15:22 Thi ligesom alle dø 

i Adam, således skulle også alle levendegøres 

i Kristus.

23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde 

Kristus, dernæst de, som tilhøre Kristus, ved 

hans Tilkommelse.

AABENBARINGE 1:18 Frygt ikke! Jeg er 

den første og den sidste og den levende; 

og jeg var død, og se, jeg er levende i 

Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens 

og Dødsrigets Nøgler.

Se også: Job 33:23,24; Salme 19:15; Esajas 54:5; Esajas 59:20,21; 
Ezekiel 37:7-10; Efeserne 1:7; 2 Timoteus 4:8.
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B11 Messias lydighed.

E12 Messias opfylder Guds lov.

G05 Messias skal se megen gavn.

SALME 1:1 Salig den Mand, som ikke 

går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej 

eller sidder i Spotteres Lag,

2 men har Lyst til HERRENs Lov, og som 

grunder på hans Lov både Dag og Nat.

3 Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, 

bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene 

visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke 

til.

4 De gudløse derimod er som Avner, Vinden 

bortvejrer.

5 Derfor består de gudløse ikke i Dommen og 

Syndere ej i retfærdiges Menighed.

6 Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men 

gudløses Vej brydes af.

SALME 40:9 at gøre din Vilje, min Gud, er 

min Lyst, og din Lov er i mit Indre."

ESAJAS 53:11 Fordi hans Sjæl har haft 

Møje, skal han se det, hvorved han skal 

mættes. Når han kendes, skal min retfærdige 

Tjener retfærdiggøre de mange, han, som 

bar deres Overtrædelser.

JEREMIAS 17:7 Velsignet være den Mand, 

som stoler på HERREN, og hvis Tillid 

HERREN er.

8 Han bliver somn et Træ, der er plantet ved 

Vand, og strækker sine Rødder til Bækken, 

ej ængstes, når Heden komnmer, hvis Løv 

er frodig grønt, som ej ængstes i Tørkens År 

eller ophører med at bære Frugt.

JOHANNES 4:34 Jesus siger til dem: "Min 

Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte 

mig, og fuldbyrder hans Gerning.

ROMERNE 3:12 alle ere afvegne, til Hobe ere 

de blevne uduelige, der er ingen, som øver 

Godhed, der er end ikke een."

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

AABENBARINGE 22:2 Midt i dens Gade 

og på begge Sider af Floden voksede Livets 

Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver 

Måned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente 

til Lægedom for Folkeslagene.

Se også: 1 Mosebog 2:9; 5 Mosebog 11:18-20; Josua 1:8; Salme 
37:30,31; Salme 104:34; Salme 112:1; Salme 119:11,15,16,24,47,97-
99; Jeremias 31:33; Malakias 3:17,18; Romerne 7:22; Hebræerne 

8:10; Johannes 5:3.

F12 Messias skal opleve modstand.

SALME 2:1 Hvorfor fnyser Hedninger, 

hvi pønser Folkefærd på hvad fåfængt er?

LUKAS 18:32 Thi han skal overgives 

til Hedningerne og spottes, forhånes og 

bespyttes,

APOSTELENES GERNINGER 4:24 Men 

da de hørte dette, opløftede de endrægtigt 

Røsten til Gud og sagde: "Herre, du, som 

har gjort Himmelen og Jorden og Havet og 

alle Ting, som ere i dem,

25 du, som har sagt ved din Tjener Davids 

Mund: "Hvorfor fnyste Hedninger, og 

Folkeslag oplagde forfængelige Råd?

26 Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne 
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samlede sig til Hobe imod Herren og imod 

hans Salvede."

27 Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne 

Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem 

du har salvet, både Herodes og Pontius 

Pilatus tillige med Hedningerne og Israels 

Folkestammer

28 for at gøre det, som din Hånd og dit Råd 

forud havde bestemt skulde ske.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #1; Salme 83:3-6; Matthæus 21:38; Johannes 11:50; 
Apostelenes gerninger 5:33; Apostelenes gerninger 16:22.

F12 Messias skal opleve modstand.

SALME 2:2 Jordens Konger rejser sig, 

Fyrster samles til Råd mod HERREN og 

mod hans Salvede:

3 "Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene 

af os!"

LUKAS 13:31 I den samme Stund kom 

nogle Farisæere og sagde til ham: "Gå bort, 

og drag herfra; thi Herodes vil slå dig ihjel."

LUKAS 19:14 Men hans Medborgere 

hadede ham og skikkede Sendebud efter 

ham og lod sige: Vi ville ikke, at denne skal 

være Konge over os.

LUKAS 23:11 Men da Herodes med sine 

Krigsfolk havde hånet og spottet ham, 

kastede han et prægtigt Klædebon om ham 

og sendte ham til Pilatus igen.

12 På den Dag bleve Herodes og Pilatus Venner 

med hinanden; thi de vare før i Fjendskab 

med hinanden.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #1; Matthæus 2:16; Matthæus 25:59; Matthæus 27:1; 
Johannes 1:41; Johannes 15:23; Apostelenes gerninger 4:5-8; 
Apostelenes gerninger 10:38; Apostelenes gerninger 12:1-6; 

Hebræerne 1:9; 1 Peter 2:7,8.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 2:4 Han, som troner i Himlen, 

ler, Herren, han spotter dem.

5 Så taler han til dem i Vrede, forfærder dem i 

sin Harme:

6 "Jeg har dog indsat min Konge på Zion, mit 

hellige Bjerg!"

MATTHÆUS 23:33 I Slanger! I 

Øgleunger! hvorledes kunne I undfly 

Helvedes Dom?

34 Derfor se, jeg sender til eder Profeter og 

vise og skriftkloge; nogle af dem skulle I slå 

ihjel og korsfæste, og nogle af dem skulle I 

hudstryge i, eders Synagoger og forfølge fra 

Stad til Stad,

35 for at alt det retfærdige Blod skal komme 

over eder, som er udgydt på Jorden, fra 

den retfærdige Abels Blod indtil Sakarias's, 

Barakias's Søns,Blod, hvem I sloge ihjel 

imellem Templet og Alteret.

36 Sandelig, siger jeg eder, alt dette skal komme 
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over denne Slægt.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

EFESERNE 1:22 og lagde alt under hans 

Fødder, og ham gav han som Hoved over 

alting til Menigheden,

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 

dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

Se også: #1; Salme 11:4; Salme 37:13; Salme 50:16-22; Salme 59:9; 
Salme 115:3; Ordsprogene 1:26; Esajas 40:22; Zakarias 1:15; Lukas 
19:27,43,44; Apostelenes gerninger 2:34-36; Apostelenes gerninger 
5:30,31; Hebræerne 12:22-25; Aabenbaringe 14:1; Aabenbaringe 

19:15.

B01 Messias er Guds søn.

B04 Messias guddommelige egenskaber.

SALME 2:7 Jeg kundgør HERRENs 

Tilsagn. Han sagde til mig: "Du er min Søn, jeg 

har født dig i Dag!

MATTHÆUS 3:17 Og se, der kom en Røst fra 

Himlene, som sagde: "Denne er min Søn, 

den elskede, i hvem jeg har Velbehag."

MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

APOSTELENES GERNINGER 13:32 Og vi 

forkynde eder den Forjættelse, som blev 

given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne 

for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;

33 som der også er skrevet i den anden Salme: 

"Du er min Søn, jeg har født dig i Dag."

ROMERNE 1:1 Paulus, Jesu Kristi Tjener, 

Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde 

Guds Evangelium,

2 hvilket han forud forjættede ved sine 

Profeter i hellige Skrifter,

3 om hans Søn, født af Davids Sæd efter 

Kødet,

4 kraftelig bevist som Guds Søn efter 

Helligheds Ånd ved Opstandelse fra de døde, 

Jesus Kristus, vor Herre,

HEBRÆERNE 5:5 Således har ej heller 

Kristus tillagt sig selv den Ære at blive 

Ypperstepræst, men den, som sagde til ham: 

"Du er min Søn, jeg har født dig i Dag,"

6 som han jo også siger et andet Sted: "Du er 

Præst til evig Tid, efter Melkisedeks Vis,"

Se også: Matthæus 16:16; Matthæus 17:5; Johannes 1:14,18; 
Romerne 1:1-4; Hebræerne 1:5,6.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 2:8 Bed mig, og jeg giver dig 

Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig på Jorden ved at 

fuldbyrde den Gerning, som du har givet 

mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 

dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

Se også: #1; #2; #4; Salme 22:18; Apostelenes gerninger 20:21; 
Apostelenes gerninger 26:18-20; Romerne 16:26; 1 Tessalonikerne 

1:9; Aabenbaringe 7:9-12; Aabenbaringe 15:4.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 2:9 med Jernspir skal du knuse 

dem og sønderslå dem som en Pottemagers 

Kar!"

AABENBARINGE 2:26 Og den, som 

sejrer, og som indtil Enden tager Vare på 

mine Gerninger, ham vil jeg give Mag over 

Hedningerne;

27 og med en Jernstav skal han vogte dem, 

ligesom Lerkar sønderknuses, ligesom også 

jeg har modtaget det af min Fader;

AABENBARINGE 12:5 Og hun fødte 

et Drengebarn, som skal vogte alle 

Folkeslagene med en Jernstav; og hendes 

Barn blev bortrykket til Gud og til hans 

Trone.

Se også: #1; Salme 21:9,10; Salme 89:23; Esajas 30:14; Esajas 
60:12; Daniel 2:44.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 2:10 Og nu, I Konger, vær kloge, 

lad eder råde, I Jordens Dommere,

11 tjener HERREN i Frygt, fryd jer med Bæven!

12 Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgår! 

Snart blusset hans Vrede op. Salig hver den, der 

lider på ham!

ESAJAS 60:1 Gør dig rede, bliv Lys, thi 

dit Lys er kommet, HERRENs Herlighed er 

oprundet over dig.

2 Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed 

Folkene, men over dig skal HERREN 
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oprinde, over dig skal hans Herlighed ses.

3 Til dit Lys skal Folkene vandre, og Konger til 

dit strålende Skær.

4 Løft Øjnene, se dig om, de samles, kommer 

alle til dig. Dine Sønner kommer fra det 

fjerne, dine Døtre bæres på Hofte;

5 da stråler dit Øje af Glæde, dit Hjerte banker 

og svulmer; thi Havets Skatte bliver dine, til 

dig kommer Folkenes Rigdom:

JOHANNES 5:23 for at alle skulle ære Sønnen, 

ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer 

Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte 

ham.

2 TESSALONIKERNE 1:8 med Lueild, når 

han tager Hævn over dem, som ikke kende 

Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres 

Jesu Evangelium,

9 de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang 

bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes 

Herlighed.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

12 Men hans Øjne vare Ildslue, og på hans 

Hoved var der mange Kroner;han havde et 

Navn skrevet, hvilket ingen kender, uden 

han selv;

13 og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og 

hans Navn kaldes: Guds Ord.

14 Og Hærene i Himmelen fulgte ham på 

hvide Heste, iførte hvidt, rent Linklæde.

15 Og af hans Mund udgik der et skarpt Sværd, 

for at han dermed skulde slå Folkeslagene; 

og han skal vogte dem med en Jernstav, 

og han skal træde Guds, den almægtiges, 

Vredes Harmes Vinperse.

16 Og på Kappen, på sin Lænd har han et Navn 

skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.

Se også: #1; #2; Salme 40:5; Salme 84:13; Salme 146:3-5; 
Ordsprogene 16:20; Jeremias 17:7; Romerne 10:11; Hebræerne 1:5; 

Hebræerne 12:22-25,28,29; 1 Peter 2:6; 1 Peter 1:21.

E25 Messias skal blive troet og rost.

SALME 8:1 Til Korherren. Al-ha-gittit. 

Salme af David. (8:2) HERRE, vor Herre, 

hvor herligt er dit Navn på den vide Jord du, 

som bredte din Højhed ud over Himlen!

2 Til Korherren. Al-ha-gittit. Salme af David. 

(8:2) HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit 

Navn på den vide Jord du, som bredte din 

Højhed ud over Himlen!

3 Af spædes og diendes Mund har du rejst dig 

et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at 

bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

MATTHÆUS 11:25 På den Tid udbrød 

Jesus og sagde: "Jeg priser dig, Fader, 

Himmelens og Jordens Herre! fordi du 

har skjult dette for vise og forstandige og 

åbenbaret det for umyndige.

MATTHÆUS 21:15 Men da 

Ypperstepræsterne og de skriftkloge så 

de Undergerninger, som han gjorde, og 

Børnene, som råbte i Helligdommen og 

sagde: "Hosanna Davids Søn!" bleve de 

vrede og sagde til ham:

16 "Hører du, hvad disse sige?" Men Jesus 

siger til dem: "Ja! have I aldrig læst: Af 

umyndiges og diendes Mund har du beredt 

dig Lovsang?"

Se også: Lukas 10:21; 1 Korinterne 1:27.
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B07 Messias almægtighed.

SALME 8:7 du satte ham over dine 

Hænders Værk, alt lagde du under hans 

Fødder,

EFESERNE 1:22 og lagde alt under hans 

Fødder, og ham gav han som Hoved over 

alting til Menigheden,

Se også: Matthæus 28:18; Hebræerne 1:2; Hebræerne 2:8.

A05 Messias forhold til hans Far.

F01 Messias død er forudsagt.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

     

SALME 16:8 Jeg har altid HERREN for 

Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

9 Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, 

endogså mit Kød skal bo i Tryghed.

10 Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke 

din hellige skue Graven.

11 Du lærer mig Livets Vej; man mættes af 

Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre 

for evigt.

SALME 49:16 Men Gud udløser min Sjæl 

af Dødsrigets Hånd, thi han tager mig til sig. 

- Sela.

SALME 71:20 Du, som lod os skue mange 

fold Trængsel og Nød, du kalder os atter til 

Live og drager os atter af Jordens Dyb;

ESAJAS 25:8 Han opsluger Døden for 

stedse. Og den Herre HERREN aftørrer 

Tåren af hver en Kind og gør Ende på 

sit Folks Skam på hele Jorden, så sandt 

HERREN har talet.

APOSTELENES GERNINGER 2:25 Thi David 

siger med Henblik på ham: "Jeg havde altid 

Herren for mine Øjne; thi han er ved min 

højre Hånd, for at jeg ikke skal rokkes,

26 Derfor glædede mit Hjerte sig, og min 

Tunge jublede, ja, også mit Kød skal bo i 

Håb;

27 thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i 

Dødsriget, ikke heller tilstede din hellige at 

se Forrådnelse,

28 Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal 

fylde mig med Glæde for dit Åsyn."

29 I Mænd Brødre! Jeg kan sige med 

Frimodighed til eder om Patriarken David, at 

han er både død og begraven, og hans Grav 

er hos os indtil denne Dag.

30 Da han nu var en Profet og vidste, at Gud 

med Ed havde tilsvoret ham, at af hans 

Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone,

31 talte han, forudseende, om Kristi 

Opstandelse, at hverken blev han ladt 

tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød 

Forrådnelse.

APOSTELENES GERNINGER 13:33 som der 

også er skrevet i den anden Salme: "Du er 

min Søn, jeg har født dig i Dag."

34 Men at han har oprejst ham fra de døde, 

så at han ikke mere skal vende tilbage til 

Forrådnelse, derom har han sagt således: 

"Jeg vil give eder Davids hellige Forjættelser, 

de trofaste."

35 Thi han siger også i en anden Salme: 

"Du skal ikke tilstede din hellige at se 

Forrådnelse."

36 David sov jo hen, da han i sin Livstid havde 

tjent Guds Rådslutning, og han blev henlagt 

hos sine Fædre og så Forrådnelse;

37 men den, som Gud oprejste, så ikke 

Forrådnelse.
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AABENBARINGE 1:18 Frygt ikke! Jeg er 

den første og den sidste og den levende; 

og jeg var død, og se, jeg er levende i 

Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens 

og Dødsrigets Nøgler.

Se også: Salme 30:4; Salme 86:13; Esajas 26:19; Hoseas 6:2; 
Hoseas 13:14; Matthæus 27:52,53; Johannes 8:51-55; Apostelenes 

gerninger 3:14,15; 1 Korinterne 15:20,26,42,54,55.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

SALME 17:15 Men jeg skal i Retfærd skue 

dit Åsyn, mættes ved din Skikkelse, når jeg 

vågner.

MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

LUKAS 9:26 Thi den, som skammer 

sig ved mig og mine Ord, ved ham skal 

Menneskesønnen skamme sig, når han 

kommer i sin og Faderens og de hellige 

Engles Herlighed.

LUKAS 9:32 Men Peter og de, som vare 

med ham, vare betyngede af Søvn; men da 

de vågnede op, så de hans Herlighed og de 

to Mænd, som stode hos ham.

33 Og det skete, da disse skiltes fra ham, sagde 

Peter til Jesus: "Mester! det er godt, at vi ere 

her; og lader os gøre tre Hytter, en til dig og 

en til Moses og en til Elias;" men han vidste 

ikke, hvad han sagde.

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 11:40 Jesus siger til hende: " Sagde 

jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds 

Herlighed?"

JOHANNES 17:22 Og den Herlighed, som du 

har givet mig, har jeg givet dem, for at de 

skulle være eet, ligesom vi ere eet,

23 jeg i dem og du i mig, for at de må være 

fuldkommede til eet, for at Verden må 

erkende, at du har udsendt mig og har elsket 

dem, ligesom du har elsket mig.

24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, skulle også de, 

som du har givet mig, være hos mig, for 

at de må skue min Herlighed, som du har 

givet mig; thi du har elsket mig før Verdens 

Grundlæggelse.

APOSTELENES GERNINGER 7:55 Men som 

han var fuld af den Helligånd, stirrede han 

op imod Himmelen og så Guds Herlighed 

og Jesus stående ved Guds højre Hånd.

ROMERNE 8:18 Thi jeg holder for, at den 

nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne 

imod den Herlighed, som skal åbenbares på 

os.

1 KORINTERNE 13:12 Nu se vi jo i et 

Spejl, i en Gåde, men da skulle vi se Ansigt 

til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da 

skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.

2 KORINTERNE 3:18 Men alle vi, som 

med ubedækket Ansigt skue Herrens 

Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede 

til det samme Billede, fra Herlighed til 

Herlighed, så som det er fra Åndens Herre.
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1 JOHANNES 3:2 I elskede! nu ere vi Guds 

Børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad 

vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, 

da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se 

ham, som han er.

Se også: Salme 104:31; Salme 138:5; Esajas 6:1-5; Esajas 24:14; 
Esajas 35:2; Esajas 40:5; Esajas 60:1; Esajas 61:6; Ezekiel 3:23; 
Ezekiel 10:4; Habakkuk 2:14; Matthæus 8:38; Matthæus 19:28; 

Markus 8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Johannes 12:41.

F11 Messias lidelse.

SALME 18:5 Dødens Reb omsluttede mig, 

Ødelæggelsens Strømme forfærdede mig,

6 Dødsrigets Reb omspændte mig, Dødens 

Snarer faldt over mig;

7 i min Vånde påkaldte jeg HERREN og råbte 

til min Gud. Han hørte min Røst fra sin 

Helligdom, mit Råb fandt ind til hans Ører!

SALME 88:7 Du har lagt mig i den 

underste Grube, på det mørke, det dybe 

Sted;

8 tungt hviler din Vrede på mig, alle dine 

Brændinger lod du gå over mig. - Sela.

SALME 116:3 Dødens Bånd omspændte 

mig, Dødsrigets Angster greb mig, i 

Trængsel og Nød var jeg stedt.

MARKUS 14:33 Og han tager Peter og Jakob 

og Johannes med sig, og han begyndte at 

forfærdes og svarlig at ængstes.

34 Og han siger til dem: "Min Sjæl er dybt 

bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger!"

35 Og han gik lidt frem, kastede sig ned på 

Jorden og bad om, at den Time måtte gå 

ham forbi, om det var muligt.

36 Og han sagde: "Abba Fader! alting er dig 

muligt; tag denne Kalk fra mig; dog ikke 

hvad jeg vil, men hvad du vil."

LUKAS 22:44 Og da han var i Dødsangst, 

bad han heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

B11 Messias lydighed.

SALME 18:22 thi jeg holdt mig til 

HERRENs Veje, svigted i Gudløshed ikke 

min Gud

23 hans Bud stod mig alle for Øje, hans Lov 

skød jeg ikke fra mig.

24 Ustraffelig var jeg for ham og vogtede mig 

for Brøde.

25 HERREN lønned mig efter min Retfærd, 

mine Hænders Uskyld, som stod ham for 

Øje!

LUKAS 23:4 Men Pilatus sagde til 

Ypperstepræsterne og til Skarerne: "Jeg 

finder ingen Skyld hos dette Menneske."

LUKAS 23:14 og sagde til dem: "I have ført 

dette Menneske til mig som en, der forfører 

Folket til Frafald; og se. jeg har forhørt ham 

i eders Påhør og har ingen Skyld fundet hos 

dette Menneske i det, som I anklage ham 

for,

LUKAS 23:22 Men han sagde tredje Gang 

til dem: "Hvad ondt har da denne gjort Jeg 
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har ingen Dødsskyld fundet hos ham; derfor 

vil jeg revse ham og lade ham løs."

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Se også: 2 Mosebog 23:21; Salme 1:2; Salme 37:31; Salme 40:9; 
Salme 119:1,44,51,97,102; Jeremias 31:33; Ezekiel 36:27; Johannes 

18:38; Johannes 19:4,6.

A05 Messias forhold til hans Far.

E13 Gud bekræfter Messias tjeneste.

SALME 20:5 Han give dig efter dit Hjertes 

Attrå, han fuldbyrde alt dit Råd,

6 at vi må juble over din Frelse, løfte Banner i 

vor Guds Navn ! HERREN opfylde alle dine 

Bønner!

7 Nu ved jeg, at HERREN frelser sin Salvede 

og svarer ham fra sin hellige Himmel med 

sin højres frelsende Vælde.

SALME 132:17 Der lader jeg Horn vokse 

frem for David, sikrer min Salvede Lampe.

18 Jeg klæder hans Fjender i Skam, men på 

ham skal Kronen stråle!"

JOHANNES 11:42 Jeg vidste vel, at du altid 

hører mig; men for Skarens Skyld, som står 

omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, 

at du har udsendt mig."

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig på Jorden ved at 

fuldbyrde den Gerning, som du har givet 

mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

APOSTELENES GERNINGER 2:36 Derfor 

skal hele Israels Hus vide for vist, at denne 

Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort 

både til Herre og til Kristus,"

APOSTELENES GERNINGER 5:31 Ham har 

Gud ved sin højre Hånd ophøjet til en Fyrste 

og Frelser for at give Israel Omvendelse og 

Syndernes Forladelse.

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Se også: Salme 13:6; Salme 18:36,51; Salme 28:8; Esajas 57:15; 
Matthæus 6:9; Johannes 9:31; Apostelenes gerninger 2:33.

A04 Messias findes i al evighed.

     

SALME 21:5 Han bad dig om Liv, og du 

gav ham det, en Række af Dage uden Ende.

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje 

at slå ham med Sygdom; når hans Sjæl 

havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se 

Afkom, leve længe og HERRENs Vilje lykkes 

ved hans Hånd.
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MATTHÆUS 28:5 Men Engelen tog til Orde og 

sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi 

jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som 

han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor 

Herren lå!

JOHANNES 11:25 Jesus sagde til hende: "Jeg er 

Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, 

skal leve, om han end dør.

AABENBARINGE 1:18 Frygt ikke! Jeg er 

den første og den sidste og den levende; 

og jeg var død, og se, jeg er levende i 

Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens 

og Dødsrigets Nøgler.

Se også: Salme 16:10,11; Salme 91:16.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

SALME 21:6 Stor er hans Glans ved din 

Frelse, Højhed og Hæder lægger du på ham.

JOHANNES 13:31 Da han nu var gået ud, siger 

Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, 

og Gud er herliggjort i ham.

32 Dersom Gud er herliggjort i ham, skal Gud 

også herliggøre ham i sig, og han skal snart 

herliggøre ham.

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig på Jorden ved at 

fuldbyrde den Gerning, som du har givet 

mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

FILIPPERNE 2:9 Derfor har også Gud højt 

ophøjet ham og skænket ham det Navn, som 

er over alle Navne,

10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, 

deres i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden,

11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

HEBRÆERNE 8:1 Men Hovedpunktet ved det, 

hvorom her tales, er dette: vi have en sådan 

Ypperstepræst, der har taget Sæde på højre 

Side af Majestætens Trone i Himlene

AABENBARINGE 5:13 Og hver Skabning, 

som er i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, 

hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, 

og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og 

Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

Se også: #2; Matthæus 28:18; Johannes 17:22; Efeserne 1:20-22; 1 
Peter 3:22.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

SALME 21:7 Ja, evig Velsignelse gav du 

ham, med Fryd for dit Åsyn glæded du ham.
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8 Thi Kongen stoler på HERREN, ved den 

Højestes Nåde rokkes han ikke.

APOSTELENES GERNINGER 3:26 For eder 

først har Gud oprejst sin Tjener og sendt 

han for at velsigne eder, når enhver af eder 

vender om fra sin Ondskab."

GALATERNE 3:9 så at de, som ere af Tro, 

velsignes sammen med den troende 

Abraham.

GALATERNE 3:14 for at Abrahams Velsignelse 

måtte komme til Hedningerne i Kristus 

Jesus, for at vi kunde få Åndens Forjættelse 

ved Troen.

EFESERNE 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet 

os med al åndelig Velsignelse i det 

himmelske i Kristus,

HEBRÆERNE 2:13 Og fremdeles: "Jeg 

vil forlade mig på ham." Og fremdeles: "Se, 

her er jeg og de Børn, som Gud har givet 

mig."

Se også: #1; 1 Mosebog 12:2; Salme 16:8,11; Salme 18:3; Salme 
63:3-6; Salme 91:2,9.

F01 Messias død er forudsagt.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:1 Til Korherren. Al-ajjelet-ha-

shahar. Salme af David (22:2) Min Gud, min 

Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig 

til Trods er Frelsen mig fjern.

2 Til Korherren. Al-ajjelet-ha-shahar. Salme af 

David (22:2) Min Gud, min Gud, hvorfor har 

du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen 

mig fjern.

3 Min Gud, jeg råber om Dagen, du svarer 

ikke, om Natten, men finder ej Hvile.

MATTHÆUS 27:45 Men fra den sjette 

Time blev der Mørke over hele Landet indtil 

den niende Time.

46 Og ved den niende Time råbte Jesus med høj 

Røst og sagde: "Eli! Eli! Lama Sabaktani?" 

det er: "Min Gud! min Gud! hvorfor har du 

forladt mig?"

LUKAS 22:41 Og han rev sig løs fra dem, 

så meget som et Stenkast, og faldt på Knæ, 

bad og sagde:

42 "Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! 

dog ske ikke min Villie, men din!"

43 Men en Engel fra Himmelen viste sig for 

ham og styrkede ham.

44 Og da han var i Dødsangst, bad han 

heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

45 Og da han stod op fra Bønnen og kom 

til Disciplene, fandt han dem sovende af 

Bedrøvelse.

46 Og han sagde til dem: "Hvorfor sove I? 

Står op og beder, for at I ikke skulle falde i 

Fristelse."

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Se også: Salme 22:12; Salme 32:3,4; Salme 38:9; Matthæus 26:39; 
Markus 15:34; Lukas 24:44.
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F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:7 Men jeg er en Orm og ikke 

en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til 

Spe;

ESAJAS 53:3 ringeagtet, skyet af Folk, en 

Smerternes Mand og kendt med Sygdom, 

en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi 

regned ham ikke.

MATTHÆUS 12:24 Men da Farisæerne 

hørte det, sagde de: "Denne uddriver ikke 

de onde Ånder uden ved Beelzebul, de onde 

Ånders Fyrste."

MATTHÆUS 27:28 Og de afklædte 

ham og kastede en Skarlagens Kappe om 

ham.

MARKUS 9:12 Men han sagde til dem: 

"Elias kommer først og genopretter 

alting; og hvorledes er der skrevet om 

Menneskesønnen? At han skal lide meget og 

foragtes.

LUKAS 23:38 Men der var også sat en 

Overskrift over ham (skreven på Græsk og 

Latin og Hebraisk): "Denne er Jødernes 

Konge."

39 Men en af de ophængte Misdædere spottede 

ham og sagde: "Er du ikke Kristus? Frels dig 

selv og os!"

JOHANNES 7:20 Mængden svarede: "Du er 

besat; hvem søger at slå dig ihjel?"

JOHANNES 7:47 Da svarede Farisæerne dem: 

"Ere også I forførte?

48 Mon nogen af Rådsherrerne har troet på 

ham, eller nogen af Farisæerne?

49 Men denne Hob, som ikke kender Loven, er 

forbandet."

Se også: Salme 31:12; Salme 44:14; Salme 69:8-13,20,21; Salme 
88:9; Salme 89:42; Salme 109:25; Esajas 37:22; Esajas 49:7; 

Klagesangene 3:30; Hebræerne 13:12.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:8 alle, der ser mig, håner mig, 

vrænger Mund og ryster på Hovedet:

MATTHÆUS 27:29 Og de flettede en 

Krone af Torne og satte den på hans Hoved 

og gave ham et Rør i hans højre Hånd; og 

de faldt på Knæ for ham og spottede ham og 

sagde: "Hil være dig, du Jødernes Konge!"

MATTHÆUS 27:39 Og de, som gik 

forbi, spottede ham, idet de rystede på deres 

Hoveder og sagde:

40 "Du, som nedbryder Templet og bygger det 

op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, 

da stig ned af Korset!"

LUKAS 16:14 Men alt dette hørte 

Farisæerne, som vare pengegerrige, og de 

spottede ham.

LUKAS 23:11 Men da Herodes med sine 

Krigsfolk havde hånet og spottet ham, 

kastede han et prægtigt Klædebon om ham 

og sendte ham til Pilatus igen.

LUKAS 23:35 Og Folket stod og så til; men 

også Rådsherrerne spottede ham og sagde: 

"Andre har han frelst, lad ham frelse sig selv, 

dersom han er Guds Kristus, den udvalgte."

36 Men også Stridsmændene spottede ham, 
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idet de trådte til, rakte ham Eddike og sagde:

Se også: Salme 109:25; Esajas 37:22,23; Esajas 57:4; Markus 
15:20,29; Lukas 23:21-23.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:9 "Han har væltet sin Sag på 

HERREN; han fri ham og frelse ham, han 

har jo Velbehag i ham."

MATTHÆUS 27:41 "Ligeså spottede 

Ypperstepræsterne tillige med de skriftkloge 

og de Ældste og sagde:

42 "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke 

frelse; er han Israels Konge, så lad ham nu 

stige ned af Korset, så ville vi tro på ham.

43 Han har sat sin Lid til Gud;han fri ham nu, 

om han har Behag i ham; thi han har sagt: 

Jeg er Guds Søn."

2 KORINTERNE 13:4 Thi vel blev han 

korsfæstet i Magtesløshed, men han lever 

ved Guds Kraft; også vi ere svage i ham, men 

vi skulle leve med ham ved Guds Kraft over 

for eder.

Se også: Salme 42:11; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:10 Ja, du drog mig af Moders 

Liv, lod mig hvile trygt ved min Moders 

Bryst;

11 på dig blev jeg kastet fra Moders Skød, fra 

Moders Liv var du min Gud.

LUKAS 2:40 Men Barnet voksede og blev 

stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds 

Nåde var over det.

AABENBARINGE 12:4 Og dens Hale drog 

Tredjedelen af Himmelens Stjerner med sig 

og kastede dem på Jorden. Og Dragen stod 

foran Kvinden, som skulde føde, for at sluge 

hendes Barn, når hun havde født det.

5 Og hun fødte et Drengebarn, som skal 

vogte alle Folkeslagene med en Jernstav; og 

hendes Barn blev bortrykket til Gud og til 

hans Trone.

Se også: Salme 71:6,17; Esajas 7:14,15; Esajas 49:1,2; Lukas 1:30-
33; Lukas 2:52.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:12 Vær mig ikke fjern, thi 

Trængslen er nær, og ingen er der, som 

hjælper!

MATTHÆUS 26:31 Da siger Jesus til 

dem: "I skulle alle forarges på mig i denne 

Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og 

Hjordens Får skulle adspredes.

MATTHÆUS 26:56 Men det er alt 

sammen sket, for at Profeternes Skrifter 

skulde opfyldes." Da forlode alle Disciplene 

ham og flyede.

MATTHÆUS 26:72 Og han nægtede 

det atter med en Ed: "Jeg kender ikke det 

Menneske."

73 Men lidt efter kom de, som stode der, hen og 

sagde til Peter: "Sandelig, også du er en af 

dem. dit Mål røber dig jo også."

74 Da begyndte han at forbande sig og sværge: 
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"Jeg kender ikke det Menneske." Og straks 

galede Hanen.

JOHANNES 16:32 Se, den Time kommer, og 

den er kommen, da I skulle adspredes hver 

til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke 

alene, thi Faderen er med mig.

Se også: Salme 10:1; Salme 38:22; Salme 59:1-3; Salme 71:12; 
Matthæus 26:31-56.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:13 Stærke Tyre står omkring 

mig, Basans vældige omringer mig,

14 spiler Gabet op imod mig som rovgridske, 

brølende Løver.

MATTHÆUS 26:3 Da forsamledes 

Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i 

Ypperstepræstens Gård; han hed Kajfas.

4 Og de rådsloge om at gribe Jesus med List 

og ihjelslå ham.

MATTHÆUS 26:59 Men 

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk 

Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde 

aflive ham.

60 Og de fandt intet, endskønt der trådte mange 

falske Vidner frem.

61 "Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds 

Tempel og bygge det op i tre Dage."

62 Og Ypperstepræsten stod op og sagde til 

ham: "Svarer du intet på, hvad disse vidne 

imod dig?"

63 Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til 

Orde og sagde til ham: "Jeg besværger dig 

ved den levende Gud, at du siger os, om du 

er Kristus, Guds Søn."

64 Jesus siger til ham: "Du har sagt det; 

dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se 

Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre 

Hånd og komme på Himmelens Skyer."

65 Da sønderrev Ypperstepræsten sine Klæder 

og sagde: "Han har talt bespotteligt; hvad 

have vi længere Vidner nødig? se, nu have I 

hørt Bespottelsen.

MATTHÆUS 27:1 Men da det var blevet 

Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og 

Folkets Ældste Råd imod Jesus for at aflive 

ham.

APOSTELENES GERNINGER 4:27 Ja, 

de have i Sandhed forsamlet sig i denne 

Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem 

du har salvet, både Herodes og Pontius 

Pilatus tillige med Hedningerne og Israels 

Folkestammer

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:15 Jeg er som Vand, der er 

udgydt, alle mine Knogler skilles, mit Hjerte 

er blevet som Voks, det smelter i Livet på 

mig;

MATTHÆUS 26:38 Da siger han til 

dem: "Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil 

Døden; bliver her og våger med mig!"

LUKAS 22:44 Og da han var i Dødsangst, 

bad han heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

JOHANNES 12:27 Nu er min Sjæl forfærdet; og 

hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne 
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Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne 

Time.

JOHANNES 19:32 Da kom Stridsmændene 

og knuste Benene på den første og på den 

anden; som vare korsfæstede med ham.

33 Men da de kom til Jesus og så, at han 

allerede var død, knuste de ikke hans Ben.

34 Men en af Stridsmændene stak ham i Siden 

med et Spyd, og straks flød der Blod og Vand 

ud.

35 Og den, der har set det, har vidnet det, og 

hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han 

siger sandt, for at også I skulle tro.

36 Thi disse Ting skete, for at Skriften skulde 

opfyldes: "Intet Ben skal sønderbrydes 

derpå".

37 Og atter et andet Skriftord siger: "De 

skulle se hen til ham, hvem de have 

gennemstunget."

Se også: Markus 14:33,34.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:16 min Gane er tør som et 

Potteskår til Gummerne klæber min Tunge, 

du lægger mig ned i Dødens Støv.

MATTHÆUS 27:50 Men Jesus råbte 

atter med høj Røst og opgav Ånden.

JOHANNES 19:28 Derefter, da Jesus vidste, at 

alting nu var fuldbragt, for at Skriften skulde 

opfyldes, siger han: "Jeg tørster."

29 Der stod et Kar fuldt af Eddike; de satte da 

en Svamp fuld af Eddike på en Isopstængel 

og holdt den til hans Mund.

30 Da nu Jesus havde taget Eddiken, sagde 

han:"Det er fuldbragt;" og han bøjede 

Hovedet og opgav Ånden.

1 KORINTERNE 15:3 Jeg overleverede 

eder nemlig som noget af det første, hvad jeg 

også har modtaget: at Kristus døde for vore 

Synder,efter Skrifterne;

Se også: Salme 32:3,4; Salme 69:4,22; Esajas 53:12; Hebræerne 
2:14; Hebræerne 9:14.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:17 Thi Hunde står omkring 

mig, onde i Flok omringer mig, de har 

gennemboret mine Hænder og Fødder,

MARKUS 15:16 Men Stridsmændene førte 

ham ind i Gården, det vil sige Borgen, og de 

sammenkalde hele Vagtafdelingen.

17 Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en 

Tornekrone og sætte den på ham.

18 Og de begyndte at hilse ham: "Hil være dig, 

du Jødernes Konge!"

19 Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og 

spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade 

ham.

20 Og da de havde spottet ham, toge de 

Purpurkappen af ham og iførte ham hans 

egne Klæder. Og de føre ham ud for at 

korsfæste ham.

LUKAS 11:53 Og da han var gået ud derfra, 

begyndte de skriftkloge og Farisæerne at 

trænge stærkt ind på ham og at lokke Ord af 

hans Mund om flere Ting;

54 thi de lurede på ham for at opfange noget af 

hans Mund, for at de kunde anklage ham.
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LUKAS 23:10 Men Ypperstepræsterne 

og de skriftkloge stode og anklagede ham 

heftigt.

11 Men da Herodes med sine Krigsfolk havde 

hånet og spottet ham, kastede han et 

prægtigt Klædebon om ham og sendte ham 

til Pilatus igen.

LUKAS 23:23 Men de trængte på med 

stærke Råb og forlangte, at han skulde 

korsfæstes; og deres Råb fik Overhånd.

JOHANNES 19:37 Og atter et andet Skriftord 

siger: "De skulle se hen til ham, hvem de 

have gennemstunget."

JOHANNES 20:25 De andre Disciple sagde 

da til ham: "Vi have set Herren." Men han 

sagde til dem: "Uden jeg får set Naglegabet 

i hans Hænder og stikker min Finger i 

Naglegabet og stikker min Hånd i hans Side, 

vil jeg ingenlunde tro."

JOHANNES 20:27 Derefter siger han til 

Thomas: "Ræk din Finger hid, og se mine 

Hænder, og ræk din Hånd hid, og stik den i 

min Side, og vær ikke vantro, men troende!"

Se også: Salme 40:7; Salme 86:14; Zakarias 12:10; Matthæus 
27:41-43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Aabenbaringe 22:15.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:18 jeg kan tælle alle mine Ben; 

med Skadefryd ser de på mig.

MARKUS 15:29 Og de, som gik forbi, 

spottede ham, idet de rystede på deres 

Hoveder og sagde: "Tvi dig! du som 

nedbryder Templet og bygger det op i tre 

Dage;

30 frels dig selv ved at stige ned af Korset!"

31 Ligeså spottede også Ypperstepræsterne 

indbyrdes tillige med de skriftkloge og 

sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan 

han ikke frelse.

32 Kristus, Israels Konge - lad ham nu stige 

ned af Korset, for at vi kunne se det og, tro!" 

Også de, som vare korsfæstede med ham, 

hånede ham.

LUKAS 23:27 Men der fulgte ham en stor 

Hob af Folket, og af Kvinder, som jamrede 

og græd over ham.

JOHANNES 19:32 Da kom Stridsmændene 

og knuste Benene på den første og på den 

anden; som vare korsfæstede med ham.

Se også: Salme 102:4-6; Esajas 52:14; Matthæus 27:39-41.

F08 Detaljerne om Messias død.

SALME 22:19 Mine Klæder deler de 

mellem sig, om Kjortelen kaster de Lod.

JOHANNES 19:23 Da nu Stridsmændene 

havde korsfæstet Jesus, toge de hans 

Klæder og gjorde fire Dele, een Del for hver 

Stridsmand, og ligeledes Kjortelen; men 

Kjortelen var usyet, vævet fra øverst helt 

igennem.

24 Da sagde de til hverandre: "Lader os ikke 

sønderskære den, men kaste Lod om 

den, hvis den skal være;" for at Skriften 

skulde opfyldes, som siger: "De delte mine 

Klæder imellem sig og kastede Lod om mit 

Klædebon." Dette gjorde da Stridsmændene.
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Se også: Matthæus 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.

E25 Messias skal blive troet og rost.

SALME 22:23 Dit Navn vil jeg kundgøre for 

mine Brødre, prise dig midt i Forsamlingen:

HEBRÆERNE 2:11 Thi både den, som 

helliger, og de, som helliges, ere alle af een; 

hvorfor han ikke skammer sig ved at kalde 

dem Brødre,

12 når han siger: "Jeg vil forkynde dit Navn for 

mine Brødre, midt i en Menighed vil jeg 

lovsynge dig."

Se også: Salme 40:10,11; Matthæus 28:10; Johannes 20:17; 
Romerne 8:29.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 22:24 "I, som frygter HERREN, pris 

ham, ær ham; al Jakobs Æt, bæv for ham, al 

Israels Æt!

SALME 22:25-27

SALME 22:28 Den vide Jord skal mærke 

sig det og omvende sig til HERREN, og alle 

Folkenes Slægter skal tilbede for hans Åsyn;

29 Thi HERRENs er Riget, han er Folkenes 

Hersker.

30 De skal tilbede ham alene, alle Jordens mægtige; 

de skal bøje sig for hans Åsyn, alle, der nedsteg i 

Støvet og ikke holdt deres Sjæl i Live.

31 Ham skal Efterkommeme tjene; om HERREN 

skal tales til Slægten, der kommer;

32 de skal forkynde et Folk, der fødes, hans 

Retfærd. Thi han greb ind.

MATTHÆUS 3:9 og mener ikke at kunne sige 

ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi 

jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham 

Børn af disse Sten.

JOHANNES 10:16 Og jeg har andre Får, som 

ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg 

føre, og de skulle høre min Røst; og der skal 

blive een Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 11:25 Jesus sagde til hende: "Jeg er 

Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, 

skal leve, om han end dør.

26 Og hver den, som lever og tror på mig, skal i 

al Evighed ikke dø.

ROMERNE 1:17 Thi deri åbenbares Guds 

Retfærdighed af Tro for Tro, som der er 

skrevet: "Men den retfærdige skal leve af 

Tro."

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

GALATERNE 3:26 Thi alle ere I Guds Børn ved 

Troen på Kristus Jesus.

27 Thi I, så mange som bleve døbte til Kristus, 

have iført eder Kristus.

28 Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke 

Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; 

thi alle ere I een i Kristus Jesus.

29 Men når I høre Kristus til, da ere I jo 

Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

FILIPPERNE 2:10 for at i Jesu Navn hvert Knæ 

skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden 

og under Jorden,
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HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

9 Du elskede Retfærdighed og hadede 

Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, 

salvet dig med Glædens Olie fremfor dine 

Medbrødre".

HEBRÆERNE 2:10 Thi det sømmede 

sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved 

hvem alle Ting ere, når han førte mange 

Sønner til Herlighed, da at fuldkomme deres 

Frelses Ophavsmand igennem Lidelser.

11 Thi både den, som helliger, og de, som 

helliges, ere alle af een; hvorfor han ikke 

skammer sig ved at kalde dem Brødre,

12 når han siger: "Jeg vil forkynde dit Navn for 

mine Brødre, midt i en Menighed vil jeg 

lovsynge dig."

13 Og fremdeles: "Jeg vil forlade mig på ham." 

Og fremdeles: "Se, her er jeg og de Børn, 

som Gud har givet mig."

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #4; Salme 49:7-9; Esajas 45:23; Esajas 53:10; 
Johannes 3:36; Romerne 3:21-25; Romerne 5:19-21; Romerne 14:10-

12; 1 Peter 2:9.

B06 Messias er den gode hyrde.

SALME 23:1 HERREN er min Hyrde, mig 

skal intet fattes,

2 han lader mig ligge på grønne Vange. Til 

Hvilens Vande leder han mig, han kvæger 

min Sjæl,

3 han fører mig ad rette Veje for sit Navns 

Skyld.

4 Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg 

frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp 

og din Stav er min Trøst.

5 I mine Fjenders Påsyn dækker du Bord for 

mig, du salver mit Hoved med Olie, mit 

Bæger flyder over.

6 Kun Godhed og Miskundhed følger mig alle 

mine Dage, og i HERRENs Hus skal jeg bo 

gennem lange Tider.

JOHANNES 10:11 Jeg er den gode Hyrde; den 

gode Hyrde sætter sit Liv til for Fårene.

JOHANNES 10:14 Jeg er den gode Hyrde, og 

jeg kender mine, og mine kende mig,

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,

28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i 

al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive 

dem ud af min Hånd.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

30 Jeg og Faderen, vi ere eet."

HEBRÆERNE 13:20 Men Fredens Gud, 

som førte den store Fårenes Hyrde, vor 

Herre Jesus, op fra de døde med en evig 

Pagts Blod,

1 PETER 2:25 Thi I vare vildfarende som 

Får, men ere nu vendte om til eders Sjæles 

Hyrde og Tilsynsmand.

1 PETER 5:4 og når da Overhyrden 

åbenbares, skulle I få Herlighedens 

SALME



96

uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 7:17 Thi Lammet, 

som er midt for Tronen, skal vogte dem og 

lede dem til Livets Vandkilder; og Gud skal 

aftørre hver Tåre af deres Øjne.

Se også: Salme 80:1; Esajas 40:11; Esajas 53:11; Ezekiel 
34:11,12,23,24; Ezekiel 37:24; Mikas 5:4; Zakarias 13:7.

G02 Messias opstigning forudsiges.

SALME 24:3 Hvo kan gå op på HERRENs 

Bjerg, og hvo kan stå på hans hellige Sted?

APOSTELENES GERNINGER 1:10 Og som 

de stirrede op imod Himmelen, medens han 

for bort, se, da stode to Mænd hos dem i 

hvide Klæder,

11 og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå 

I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, 

som er optagen fra eder til Himmelen, skal 

komme igen på samme Måde, som I have 

set ham fare til Himmelen."

12 Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det 

Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved 

Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.

Se også: Salme 15:1; Salme 68:19; Johannes 20:17.

B04 Messias guddommelige egenskaber.

G02 Messias opstigning forudsiges.

SALME 24:7 Løft eders Hoveder, I Porte, løft 

jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage 

ind!

8 Hvo er den Ærens Konge? HERREN, stærk og 

vældig, HERREN, vældig i Krig!

9 Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle 

Døre, at Ærens Konge kan drage ind!

10 Hvo er han, den Ærens Konge? HERREN, 

Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! - Sela.

MARKUS 16:19 Så blev Herren efter at han 

havde talt med dem, optagen til Himmelen 

og satte sig ved Guds højre Hånd.

LUKAS 24:51 Og det skete, idet han 

velsignede dem, skiltes han fra dem og 

opløftedes til Himmelen.

APOSTELENES GERNINGER 1:10 Og som 

de stirrede op imod Himmelen, medens han 

for bort, se, da stode to Mænd hos dem i 

hvide Klæder,

11 og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå 

I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, 

som er optagen fra eder til Himmelen, skal 

komme igen på samme Måde, som I have 

set ham fare til Himmelen."

APOSTELENES GERNINGER 7:55 Men som 

han var fuld af den Helligånd, stirrede han 

op imod Himmelen og så Guds Herlighed 

og Jesus stående ved Guds højre Hånd.

EFESERNE 1:20 som han udviste på Kristus, 

da han oprejste ham fra de døde og satte 

ham ved sin højre Hånd i det himmelske,

HEBRÆERNE 9:24 Thi Kristus gik 

ikke ind i en Helligdom, som var gjort med 

Hænder og kun var et Billede af den sande, 

men ind i selve Himmelen for nu at træde 

frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

1 PETER 3:22 han, som er faren til 

Himmelen og er ved Guds højre Hånd, efter 
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at Engle og Myndigheder og Kræfter ere 

ham underlagte.

AABENBARINGE 22:14 Salige ere de, som 

tvætte deres Klædebon, for at de kunne få 

Adgang til Livets Træ og gå ind igennem 

Portene i Staden.

Se også: #1; Salme 18:20; Salme 118:19,20; Esajas 26:2; Jeremias 
17:25; Daniel 7:13,14; Salme 45:3-6; Esajas 9:6; Esajas 63:1-6; 
Kolossensern 2:15; Aabenbaringe 6:2; Aabenbaringe 19:11-21; 

Esajas 6:3; Esajas 54:5.

F11 Messias lidelse.

SALME 27:2 Når onde kommer imod mig 

for at æde mit Kød, så snubler og falder de, 

Uvenner og Fjender!

 

JOHANNES 18:3 Så tager Judas 

Vagtafdelingen og Svende fra 

Ypperstepræsterne og Farisæerne og 

kommer derhen med Fakler og Lamper og 

Våben.

4 Da nu Jesus vidste alt, hvad der skulde 

komme over ham, gik han frem og sagde til 

dem: "Hvem lede I efter?"

5 De svarede ham: "Jesus af Nazareth." Jesus 

siger til dem: "Det er mig." Men også Judas, 

som forrådte ham, stod hos dem.

6 Som han da sagde til dem: "Det er mig," 

vege de tilbage og faldt til Jorden.

F07 Messias beskyldning og prøvelse.

SALME 27:12 giv mig ikke i glubske 

Uvenners Magt! Thi falske Vidner, der 

udånder Vold, står frem imod mig.

MATTHÆUS 26:59 Men 

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk 

Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde 

aflive ham.

60 Og de fandt intet, endskønt der trådte mange 

falske Vidner frem.

A05 Messias forhold til hans Far.

SALME 28:8 HERREN er Værn for sit 

Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

SALME 80:18 Lad din Hånd være over 

din højres Mand, det Menneskebarn, du 

opfostrede dig!

SALME 89:21 jeg har fundet David, min 

Tjener, salvet ham med min hellige Olie;

22 thi min Hånd skal holde ham fast, og min 

Arm skal give ham Styrke.

23 Ingen Fjende skal overvælde ham, ingen 

Nidding trykke ham ned;

LUKAS 22:41 Og han rev sig løs fra dem, 

så meget som et Stenkast, og faldt på Knæ, 

bad og sagde:

42 "Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! 

dog ske ikke min Villie, men din!"

43 Men en Engel fra Himmelen viste sig for 

ham og styrkede ham.

JOHANNES 8:28 Da sagde Jesus til dem: "Når 

I få ophøjet Menneskesønnen, da skulle I 

kende, at det er mig, og at jeg gør intet af 

mig selv; men som min Fader har lært mig, 

således taler jeg.

29 Og han, som sendte mig, er med mig; han 

har ikke ladet mig alene, fordi jeg; gør altid 
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det, som er ham til Behag."

JOHANNES 10:38 Men dersom jeg gør dem, 

så tror Gerningerne, om I end ikke ville 

tro mig, for at I kunne indse og erkende, at 

Faderen er i mig, og jeg i Faderen."

Se også: Salme 2:2; Salme 20:7; Salme 68:29; Esajas 61:1.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

 

SALME 30:4 Fra Dødsriget, HERRE, drog 

du min Sjæl, kaldte mig til Live af Gravens 

Dyb.

MATTHÆUS 28:6 Han er ikke her; thi han er 

opstanden, som han har sagt. Kommer hid, 

ser Stedet, hvor Herren lå!

7 Og går hastigt hen og siger hans Disciple, 

at han er opstanden fra de døde; og se, han 

går forud for eder til Galilæa; der skulle I se 

ham. Se, jeg har sagt eder det."

APOSTELENES GERNINGER 2:27 thi du 

skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, 

ikke heller tilstede din hellige at se 

Forrådnelse,

APOSTELENES GERNINGER 13:35 Thi han 

siger også i en anden Salme: "Du skal ikke 

tilstede din hellige at se Forrådnelse."

Se også: Salme 16:10; Salme 49:16; Salme 71:20; Salme 86:13; 
Jonas 2:5-7.

F10 Messias vilje til at dø.

SALME 31:5 fri mig fra Garnet, de satte 

for mig; thi du er min Tilflugt,

6 i din Hånd befaler jeg min Ånd. Du forløser 

mig, HERRE, du tro faste Gud,

LUKAS 23:46 Og Jesus råbte med høj Røst 

og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler 

jeg min Ånd;" og da han havde sagt det, 

udåndede han.

Se også: Salme 22:14,18; Salme 25:15; Salme 35:7; Salme 57:7; 
Salme 140:6; Matthæus 27:50; Markus 15:37; Johannes 17:17; 

Johannes 19:30.

F11 Messias lidelse.

SALME 31:12 For alle mine Fjenders Skyld 

er jeg blevet til Spot, mine Naboers Gru, 

mine Keodinges Rædsel; de, der ser mig på 

Gaden, flygter for mig.

13 Som en død er jeg gået dem at Minde, jeg er 

som et ødelagt Kar.

14 Thi mange hører jeg hviske, trindt om er 

Rædsel, når de holder Råd imod mig, pønser 

på at tage mit Liv.

15 Men, HERRE, jeg stoler på dig; jeg siger: Du 

er min Gud,

16 mine Tider er i din Hånd. Red mig fra 

Fjenders Hånd, fra dem, der forfølger mig,

MATTHÆUS 27:39 Og de, som gik 

forbi, spottede ham, idet de rystede på deres 

Hoveder og sagde:

40 "Du, som nedbryder Templet og bygger det 

op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, 

da stig ned af Korset!"

41 "Ligeså spottede Ypperstepræsterne tillige 

med de skriftkloge og de Ældste og sagde:

42 "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke 

frelse; er han Israels Konge, så lad ham nu 

stige ned af Korset, så ville vi tro på ham.
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43 Han har sat sin Lid til Gud;han fri ham nu, 

om han har Behag i ham; thi han har sagt: 

Jeg er Guds Søn."

44 Og på samme Måde hånede også Røverne 

ham, som vare korsfæstede med ham.

Se også: Matthæus 26:3,4,59; Matthæus 27:1; Johannes 11:53.

A06 Messias er Skaberen.

SALME 33:6 Ved HERRENs Ord blev 

Himlen skabt og al dens Hær ved hans 

Munds Ånde.

9 thi han talede, så skete det, han bød, så stod 

det der.

SALME 34:21 han vogter alle hans 

Ledemod, ikke et eneste brydes.

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 

blev end ikke een Ting til af det, som er.

JOHANNES 19:32 Da kom Stridsmændene 

og knuste Benene på den første og på den 

anden; som vare korsfæstede med ham.

33 Men da de kom til Jesus og så, at han 

allerede var død, knuste de ikke hans Ben.

34 Men en af Stridsmændene stak ham i Siden 

med et Spyd, og straks flød der Blod og Vand 

ud.

35 Og den, der har set det, har vidnet det, og 

hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han 

siger sandt, for at også I skulle tro.

36 Thi disse Ting skete, for at Skriften skulde 

opfyldes: "Intet Ben skal sønderbrydes 

derpå".

37 Og atter et andet Skriftord siger: "De 

skulle se hen til ham, hvem de have 

gennemstunget."

Se også: 2 Mosebog 12:46; 4 Mosebog 9:12; Salme 22:17,18; 
Zakarias 12:10; Aabenbaringe 1:7.

F12 Messias skal opleve modstand.

SALME 35:4 Lad dem beskæmmes og 

blues, som vil mig til Livs, og de, der ønsker 

mig ondt, lad dem rødmende vige,

5 de blive som Avner for Vinden, og 

HERRENs Engel nedstøde dem,

6 deres Vej blive mørk og glat, og HERRENs 

Engel forfølge dem!

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

JOHANNES 18:4 Da nu Jesus vidste alt, hvad 

der skulde komme over ham, gik han frem 

og sagde til dem: "Hvem lede I efter?"

5 De svarede ham: "Jesus af Nazareth." Jesus 

siger til dem: "Det er mig." Men også Judas, 

som forrådte ham, stod hos dem.

6 Som han da sagde til dem: "Det er mig," 

vege de tilbage og faldt til Jorden.

7 Han spurgte dem nu atter: "Hvem lede I 

efter?" Men de sagde: "Jesus af Nazareth."

8 Jesus svarede: "Jeg har sagt eder, at det er 

mig; dersom I da lede efter mig, så lader 

disse gå!"

9 for at det Ord skulde opfyldes, som han 

havde sagt: "Jeg mistede ingen af dem, som 

du har givet mig."
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Se også: Job 21:17,18; Salme 31:18,19; Salme 35:26; Salme 
40:15,16; Salme 70:3,4; Salme 71:24; Hoseas 13:3,4.

F07 Messias beskyldning og prøvelse.

SALME 35:11 Falske Vidner står frem, de 

spørger mig om, hvad jeg ej kender til;

12 de lønner mig godt med ondt, min Sjæl er 

forladt.

MATTHÆUS 23:29 Ve eder, I 

skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi 

I bygge Profeternes Grave og pryde de 

retfærdiges Gravsteder og sige:

30 Havde vi været til i vore Fædres Dage, da 

havde vi ikke været delagtige med dem i 

Profeternes Blod.

31 Altså give I eder selv det Vidnesbyrd, at 

I ere Sønner af dem, som have ihjelslået 

Profeterne.

MATTHÆUS 26:59 Men 

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk 

Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde 

aflive ham.

60 Og de fandt intet, endskønt der trådte mange 

falske Vidner frem.

61 "Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds 

Tempel og bygge det op i tre Dage."

62 Og Ypperstepræsten stod op og sagde til 

ham: "Svarer du intet på, hvad disse vidne 

imod dig?"

63 Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til 

Orde og sagde til ham: "Jeg besværger dig 

ved den levende Gud, at du siger os, om du 

er Kristus, Guds Søn."

64 Jesus siger til ham: "Du har sagt det; 

dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se 

Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre 

Hånd og komme på Himmelens Skyer."

JOHANNES 7:19 Har ikke Moses givet eder 

Loven? Og ingen af eder holder Loven.

JOHANNES 8:37 Jeg ved, at I ere Abrahams 

Sæd; men I søge at slå mig ihjel, fordi min 

Tale ikke finder Rum hos eder.

APOSTELENES GERNINGER 7:52 Hvem af 

Profeterne er der, som eders Fædre ikke have 

forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud 

forkyndte om den retfærdiges Komme, hvis 

Forrædere og Mordere I nu ere blevne,

Se også: Salme 27:12; Markus 14:55-62; Apostelenes gerninger 6:13; 
Apostelenes gerninger 24:12,13.

F11 Messias lidelse.

SALME 35:19 Lad ej dem, som med Urette 

er mine Fjender, glæde sig over mig, lad ej 

dem, som hader mig uden Grund, sende 

spotske Blikke!

JOHANNES 15:25 Dog, det Ord, som er skrevet 

i deres Lov, må opfyldes: De hadede mig 

uforskyldt.

Se også: Salme 38:20; Salme 69:5; Salme 109:3.

F11 Messias lidelse.

SALME 38:13 de, der vil mig til Livs, sætter 

Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Råd 

om Fordærv, de tænker Dagen igennem på 

Svig.

14 Men jeg er som en døv, der intet hører, som 

en stum, der ej åbner sin Mund,
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21 som lønner mig godt med ondt, som står 

mig imod, fordi jeg søger det gode.

SALME 109:3 med hadske Ord omringer 

de mig og strider imod mig uden Grund;

4 til Løn for min Kærlighed er de mig 

fjendske, skønt jeg er idel Bøn;

5 de gør mig ondt for godt, gengælder min 

Kærlighed med Had.

LUKAS 20:19 Og Ypperstepræsterne og 

de skriftkloge søgte at lægge Hånd på ham 

i den samme Time, men de frygtede for 

Folket; thi de forstode, at han sagde denne 

Lignelse imod dem.

20 Og de toge Vare på ham og udsendte 

Lurere, der anstillede sig, som om de vare 

retfærdige, for at fange ham i Ord, så de 

kunde overgive ham til Øvrigheden og 

Landshøvdingens Magt.

1 PETER 2:23 han, som ikke skældte igen, 

da han blev udskældt, ikke truede, da han 

led, men overgav det til ham, som dømmer 

retfærdigt,

Se også: Salme 35:12; Salme 39:10; Salme 119:10; Salme 140:6; 
Esajas 53:7; Jeremias 18:20.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

SALME 40:3 Han drog mig op af den 

brusende Grav, af det skidne Dynd, han 

satte min Fod på en Klippe, gav Skridtene 

Fasthed,

4 en ny Sang lagde han i min Mund, en 

Lovsang til vor Gud. Mange skal se det og 

frygte og stole på HERREN.

APOSTELENES GERNINGER 2:24 Men 

Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende på 

Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at 

han kunde fastholdes af den.

APOSTELENES GERNINGER 2:27 thi du 

skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, 

ikke heller tilstede din hellige at se 

Forrådnelse,

28 Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal 

fylde mig med Glæde for dit Åsyn."

29 I Mænd Brødre! Jeg kan sige med 

Frimodighed til eder om Patriarken David, at 

han er både død og begraven, og hans Grav 

er hos os indtil denne Dag.

30 Da han nu var en Profet og vidste, at Gud 

med Ed havde tilsvoret ham, at af hans 

Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone,

31 talte han, forudseende, om Kristi 

Opstandelse, at hverken blev han ladt 

tilbage i Dødsriget, ej heller så hans Kød 

Forrådnelse.

Se også: Salme 103:1-5; Esajas 12:1-4; Apostelenes gerninger 2:32-41; 
Apostelenes gerninger 4:4.

E12 Messias opfylder Guds lov.

SALME 40:7 Til Slagt- og Afgrødeoffer har 

du ej Lyst, du gav mig åbne Ører, Brænd- og 

Syndoffer kræver du ikke.

ESAJAS 50:5 Den Herre HERREN åbnede 

mit Øre, og jeg stred ikke imod, jeg unddrog 

mig ikke;

MATTHÆUS 9:13 Men går hen og lærer, hvad 

det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed 

og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for 
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at kalde retfærdige, men Syndere,"

HEBRÆERNE 10:4 Thi det er umuligt, 

at Blod af Tyre og Bukke kan borttage 

Synder.

5 Derfor siger han, idet han indtræder i 

Verden: "Slagtoffer og Madoffer havde du 

ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

6 Brændofre og Syndofre havde du ikke Behag 

i.

7 Da sagde jeg: Se, jeg er kommen (i 

Bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre, 

Gud! din Villie."

8 Medens han først siger: "Slagtofre og 

Madofre og Brændofre og Syndofre havde 

du ikke Lyst til og ej heller Behag i" (og disse 

frembæres dog efter Loven),

9 så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen 

for at gøre din Villie." Han ophæver det 

første for at fastsætte det andet.

10 Og ved denne Villie ere vi helligede ved 

Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for 

alle.

11 Og hver Præst står daglig og tjener og ofrer 

mange Gange de samme Ofre, som dog 

aldrig kunne borttage Synder.

12 Men denne har efter at have ofret eet Offer 

for Synderne sat sig for bestandig ved Guds 

højre Hånd,

Se også: 2 Mosebog 21:6; Salme 51:18; Esajas 1:11; Jeremias 7:21-23; 
Hoseas 6:6.

B11 Messias lydighed.

F10 Messias vilje til at dø.

SALME 40:8 Da sagde jeg: "Se, jeg kommer, 

i Bogrullen er der givet mig Forskrift;

LUKAS 24:27 Og han begyndte fra Moses 

og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle 

Skrifterne det, som handlede om ham.

LUKAS 24:44 Men han sagde til dem: 

"Dette er mine Ord, som jeg talte til eder, 

medens jeg endnu var hos eder, at de Ting 

bør alle sammen opfyldes, som ere skrevne 

om mig i Mose Lov og Profeterne og 

Salmerne."

HEBRÆERNE 10:7 Da sagde jeg: Se, 

jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet 

om mig) for at gøre, Gud! din Villie."

8 Medens han først siger: "Slagtofre og 

Madofre og Brændofre og Syndofre havde 

du ikke Lyst til og ej heller Behag i" (og disse 

frembæres dog efter Loven),

9 så har han derefter sagt: "Se, jeg er kommen 

for at gøre din Villie." Han ophæver det 

første for at fastsætte det andet.

AABENBARINGE 19:10 Og jeg faldt ned for 

hans Fødder for at tilbede ham, og han siger 

til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener 

eg dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; 

tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens 

Ånd.

Se også: Johannes 5:39; 1 Korinterne 15:3,4; 1 Peter 1:10,11.

B11 Messias lydighed.

SALME 40:9 at gøre din Vilje, min Gud, er 

min Lyst, og din Lov er i mit Indre."

JOHANNES 4:34 Jesus siger til dem: "Min 

Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte 

mig, og fuldbyrder hans Gerning.
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JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

HEBRÆERNE 5:8 og således, endskønt han var 

Søn, lærte Lydighed af det, han led,

Se også: Salme 37:30,31; Salme 119:16,24,47; Jeremias 31:33; 
Romerne 7:22.

E08 Messias dom.

SALME 40:10 I en stor Forsamling 

forkyndte jeg Retfærd, se, mine Læber 

lukked jeg ikke; HERRE, du ved det.

11 Din Retfærd dulgte jeg ej i mit Hjerte, 

din Trofasthed og Frelse talte jeg Om, din 

Nåde og Sandhed fornægted jeg ej i en stor 

Forsamling.

MARKUS 16:15 Og han sagde til dem: "Går 

ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al 

Skabningen!

16 Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; 

men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

LUKAS 3:6 og alt Kød skal se Guds 

Frelse."

ROMERNE 1:16 Thi jeg skammer mig ikke 

ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til 

Frelse for hver den, som tror, både for Jøde 

først og for Græker.

17 Thi deri åbenbares Guds Retfærdighed af 

Tro for Tro, som der er skrevet: "Men den 

retfærdige skal leve af Tro."

FILIPPERNE 3:9 og findes i ham, så jeg ikke 

har min Retfærdighed, den af Loven, men 

den ved Tro på Kristus, Retfærdigheden fra 

Gud på Grundlag af Troen,

HEBRÆERNE 2:12 når han siger: "Jeg 

vil forkynde dit Navn for mine Brødre, midt i 

en Menighed vil jeg lovsynge dig."

Se også: Salme 22:23,26; Salme 35:18; Salme 71:15-18; Salme 
119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Johannes 1:17; Johannes 

3:16,17; Apostelenes gerninger 20:20,21; Romerne 3:22-26; Romerne 
10:9,10; 1 Timoteus 1:15.

F11 Messias lidelse.

SALME 40:15 Lad dem beskæmmes 

og rødme, som vil mig til Livs, og de, 

der ønsker mig ondt, lad dem vige med 

Skændsel;

JOHANNES 18:6 Som han da sagde til dem: 

"Det er mig," vege de tilbage og faldt til 

Jorden.

F03 Messias skal afvises.

F07 Messias beskyldning og prøvelse.

F12 Messias skal opleve modstand.

     

SALME 41:6 Mine Fjender ønsker mig 

ondt: "Hvornår mon han dør og hans Navn 

udslettes?"

7 Kommer en i Besøg, så fører han hyklerisk 

Tale, hans Hjerte samler på ondt, og så går 

han bort og taler derom.

8 Mine Avindsmænd hvisker sammen imod 

mig, alle regner de med, at det går mig ilde:

9 "En dødelig Sot har grebet ham; han ligger 

der - kommer aldrig op!"

10 Endog min Ven, som jeg stolede på, som 
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spiste mit Brød, har løftet Hælen imod mig.

MATTHÆUS 26:20 Men da det var 

blevet Aften, sad han til Bords med de tolv.

21 Og medens de spiste, sagde han: "Sandelig, 

siger jeg eder, en af eder vil forråde mig."

22 Og de bleve såre bedrøvede og begyndte hver 

især at sige til ham: "Det er dog vel ikke mig, 

Herre?"

23 Men han svarede og sagde: "Den, som 

dyppede Hånden tillige med mig i Fadet, 

han vil forråde mig.

24 Menneskesønnen går vel bort, som der er 

skrevet om ham; men ve det Menneske, ved 

hvem Menneskesønnen bliver forrådt! Det 

var godt for det Menneske, om han ikke var 

født."

25 Men Judas, som forrådte ham, svarede og 

sagde: "Det er dog vel ikke mig, Rabbi?" Han 

siger til ham: "Du har sagt det."

LUKAS 11:53 Og da han var gået ud derfra, 

begyndte de skriftkloge og Farisæerne at 

trænge stærkt ind på ham og at lokke Ord af 

hans Mund om flere Ting;

54 thi de lurede på ham for at opfange noget af 

hans Mund, for at de kunde anklage ham.

LUKAS 20:20 Og de toge Vare på ham og 

udsendte Lurere, der anstillede sig, som om 

de vare retfærdige, for at fange ham i Ord, 

så de kunde overgive ham til Øvrigheden og 

Landshøvdingens Magt.

LUKAS 22:47 Medens han endnu talte, 

se, da kom der en Skare; og han, som 

hed Judas, en af de tolv, gik foran dem og 

nærmede sig til Jesus for at kysse ham.

48 Men Jesus sagde til ham: "Judas! forråder du 

Menneskesønnen med et Kys?"

JOHANNES 13:18 Jeg taler ikke om eder alle; 

jeg ved, hvilke jeg har udvalgt; men Skriften 

måtte opfyldes: Den, som æder Brødet med 

mig, har opløftet sin Hæl imod mig.

19 Fra nu af siger jeg eder det, førend det sker, 

for at I, når det er sket, skulle tro, at det er 

mig.

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

Se også: Salme 12:3; Salme 22:7-9; Salme 102:9.

F11 Messias lidelse.

SALME 42:8 Dyb råber til Dyb ved dine 

Vandfalds Brusen, alle dine Brændinger og 

Bølger skyller hen over mig.

ESAJAS 53:5 Men han blev såret for 

vore Overtrædelser, knust for vor Brødres 

Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik 

Lægedom ved hans Sår.

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje 

at slå ham med Sygdom; når hans Sjæl 

havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se 

Afkom, leve længe og HERRENs Vilje lykkes 

ved hans Hånd.

MATTHÆUS 27:46 Og ved den niende 

Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: 

"Eli! Eli! Lama Sabaktani?" det er: "Min Gud! 

min Gud! hvorfor har du forladt mig?"

LUKAS 22:44 Og da han var i Dødsangst, 
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bad han heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Se også: Salme 22:2-11; Salme 88:8,16-18; Jonas 2:4; Nahum 1:6; 
Markus 15:34.

B21 Messias er Lyset.

SALME 43:3 Send dit Lys og din Sandhed, 

de lede mig, bringe mig til dit hellige Bjerg 

og til dine Boliger,

ESAJAS 9:1 Det Folk, som vandrer i 

Mørke, skal skue så stort et Lys; Lys stråler 

frem over dem, som bor i Mulmets Land.

ESAJAS 49:6 han siger: "For lidt for dig 

som min Tjener at rejse jakobs Stammer 

og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til 

Hedningers Lys, at min Frelse må nå til 

Jordens Ende."

JOHANNES 1:4 I det var Liv, og Livet var 

Menneskenes Lys.

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 1:17 Thi Loven blev given ved 

Moses; Nåden og Sandheden er kommen 

ved Jesus Kristus.

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

JOHANNES 9:5 Medens jeg er i Verden, er 

jeg Verdens Lys."

JOHANNES 12:35 Da sagde Jesus til dem: 

"Endnu en liden Tid er Lyset hos eder.

36 Medens I have Lyset, tror på Lyset, for at I 

kunne blive Lysets Børn!" Dette talte Jesus, 

og han gik bort og blev skjult for dem.

JOHANNES 12:46 Jeg er kommen som et Lys 

til Verden, for at hver den, som tror på mig, 

ikke skal blive i Mørket.

JOHANNES 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er 

Vejen og Sandheden og Livet; der kommer 

ingen til Faderen uden ved mig.

JOHANNES 16:13 Men når han, Sandhedens 

Ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele 

Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, 

men hvad som helst han hører, skal han tale, 

og de kommende Ting skal han forkynde 

eder.

1 JOHANNES 1:5 Og dette er det Budskab, 

som vi have hørt af ham og forkynde eder, at 

Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.

Se også: Salme 36:10; Esajas 60:1,3,19,20; Johannes 15:26; 
Johannes 2:7-10.
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B12 Messias perfektion.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

B23 Guds og Messias nåde.

SALME 45:2 Til Korherren. Al-shoshannim. 

Maskil af Kora-Sønnerne. En Bryllupssang 

(45:2) Mit Hjerte svulmer af liflige Ord, 

jeg kvæder mit Kvad til Kongens Pris, som 

Hurtigskriverens Pen er min Tunge.

3 Den skønneste er du af Menneskens Børn, Ynde 

er udgydt på dine Læber, derfor velsignede Gud 

dig for evigt.

LUKAS 2:40 Men Barnet voksede og blev 

stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds 

Nåde var over det.

LUKAS 2:52 Og Jesus forfremmedes 

i Visdom og Alder og yndest hos Gud og 

Mennesker.

LUKAS 4:21 Men han begyndte at sige 

til dem: "I Dag er dette Skriftord gået i 

Opfyldelse for eders Øren."

22 Og de berømmede ham alle og undrede sig 

over de livsalige Ord, som udgik af hans 

Mund, og de sagde: "Er dette ikke Josefs 

Søn?"

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 1:16 Thi af hans Fylde have vi alle 

modtaget, og det Nåde over Nåde.

17 Thi Loven blev given ved Moses; Nåden og 

Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

APOSTELENES GERNINGER 15:11 Men vi 

tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu 

Nåde på samme Måde som også de."

ROMERNE 3:24 og de blive retfærdiggjorte 

uforskyldt af hans Nåde ved den Forløsning, 

som er i Kristus Jesus,

ROMERNE 5:15 Men det er ikke således 

med Nådegaven som med Faldet; thi 

døde de mange ved den enes Fald, da har 

meget mere Guds Nåde og Gaven i det ene 

Menneskes Jesu Kristi Nåde udbredt sig 

overflødig, til de mange.

1 KORINTERNE 15:10 Men af Guds Nåde 

er jeg det, jeg er, og hans Nåde imod mig har 

ikke været forgæves; men jeg har arbejdet 

mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds 

Nåde, som er med mig.

2 KORINTERNE 1:15 Og i Tillid hertil 

havde jeg i Sinde at komme først til eder, for 

at I skulde få Nåde to Gange,

2 KORINTERNE 12:9 og han har sagt 

mig: "Min Nåde er dig nok; thi Kraften 

fuldkommes i Magtesløshed." Allerhelst vil 

jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for 

at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

EFESERNE 2:8 Thi af Nåden ere I frelste ved 

Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;

TITUS 2:11 Thi Guds Nåde er bleven 

åbenbaret til Frelse for alle Mennesker

HEBRÆERNE 2:9 men ham, som en kort Tid 

var bleven gjort ringere end Engle, Jesus, se 

vi på Grund af Dødens Lidelse kronet med 
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Herlighed og Ære, for at han ved Guds Nåde 

må have smagt Døden for alle.

JAKOB 4:6 Derfor siger Skriften: "Gud 

står de hoffærdige imod, men de ydmyge 

giver han Nåde."

AABENBARINGE 22:21 Den Herres Jesu 

Nåde være med alle!

Se også: Højsangen 2:3; Højsangen 5:10-16; Esajas 63:9; Zakarias 
9:16; Matthæus 17:2; Romerne 5:17,21; Romerne 6:1,14,15; 

Romerne 11:5,6; Romerne 12:3,6; Romerne 16:20; 1 Korinterne 3:4; 
2 Korinterne 4:15; 2 Korinterne 8:9; 2 Korinterne 9:8; 2 Korinterne 

13:14; Galaterne 1:6; Galaterne 5:4; Efeserne 1:7; Efeserne 2:5,7; 
Efeserne 4:7; Filipperne 1:29; Kolossensern 1:15-18; 1 Timoteus 

1:14; 2 Timoteus 2:6; Titus 3:7; Hebræerne 1:3; Hebræerne 
4:16; Hebræerne 7:26; Hebræerne 10:29; Hebræerne 12:15,28; 

Hebræerne 13:9; 1 Peter 1:10,13; 1 Peter 2:19,20; 1 Peter 5:10,12; 2 
Peter 3:18; Aabenbaringe 1:13-18.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

B17 Ømhed og svaghed hos Messias

E09 Messias retfærdighed.

SALME 45:4 Omgjord din Lænd med 

Sværdet, o Helt,

5 Lykken følge din Højhed og Hæder, far frem for 

Sandhedens Sag, for Ydmyghed og Retfærd, din 

høj re lære dig frygtelige Ting!

ZEFANIAS 2:3 Søg HERREN, alle l ydmyge 

i Landet, som holder hans Bud, søg Retfærd, 

søg Ydmyghed! Måske kan l skjule jer på 

HERRENs Vredes Dag.

MATTHÆUS 11:29 Tager mit Åg på 

eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og 

ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for 

eders Sjæle.

MATTHÆUS 21:5 "Siger til Zions Datter: Se, 

din Konge kommer til dig, sagtmodig og 

ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl."

JOHANNES 17:17 Hellige dem i Sandheden; dit 

Ord er Sandhed.

2 KORINTERNE 10:1 Men jeg 

selv, Paulus, formaner eder ved Kristi 

Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, "når 

I se derpå, er ydmyg iblandt eder, men 

fraværende er modig over for eder",

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

EFESERNE 4:2 med al Ydmyghed og 

Sagtmodighed, med Langmodighed, så I 

bære over med hverandre i Kærlighed

KOLOSSENSERN 3:12 Så ifører eder 

da som Guds udvalgte, hellige og elskede 

inderlig Barmhjertighed, Godhed, 

Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

1 TIMOTEUS 6:11 Men du, o Guds 

Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter 

Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, 

Udholdenhed, Sagtmodighed;

HEBRÆERNE 4:12 Thi Guds Ord er 

levende og kraftigt og skarpere end noget 

tveægget Sværd og trænger igennem, indtil 

det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som 

Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og 

Råd.

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 
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Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

12 Men hans Øjne vare Ildslue, og på hans 

Hoved var der mange Kroner;han havde et 

Navn skrevet, hvilket ingen kender, uden 

han selv;

13 og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og 

hans Navn kaldes: Guds Ord.

14 Og Hærene i Himmelen fulgte ham på 

hvide Heste, iførte hvidt, rent Linklæde.

15 Og af hans Mund udgik der et skarpt Sværd, 

for at han dermed skulde slå Folkeslagene; 

og han skal vogte dem med en Jernstav, 

og han skal træde Guds, den almægtiges, 

Vredes Harmes Vinperse.

AABENBARINGE 19:21 Og de andre bleve 

ihjelslåede med hans Sværd, som sad på 

Hesten, det, der udgik af hans Mund, og alle 

Fuglene bleve mættede at deres Kød.

Se også: 4 Mosebog 12:3; Salme 18:36; Esajas 49:2,3; Esajas 63:1-6; 
1 Korinterne 4:21; 2 Korinterne 6:4-7; Galaterne 6:1; 2 Timoteus 

2:25; Titus 3:2; Jakob 1:21; 1 Peter 3:15.

B16 Messias magt og styrke.

SALME 45:6 Dine Pile er hvæssede, 

Folkeslag falder for din Fod, Kongens Fjender 

rammes i Hjertet.

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

APOSTELENES GERNINGER 4:4 Men 

mange af dem, som havde hørt Ordet, 

troede, og Tallet på Mændene blev omtrent 

fem Tusinde.

2 KORINTERNE 10:3 Thi om vi end 

vandre i Kødet, så stride vi dog ikke efter 

Kødet;

4 thi vore Stridsvåben er ikke kødelige, 

men mægtige for Gud til Fæstningers 

Nedbrydelse,

5 idet vi nedbryde Tankebygninger og al 

Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen 

af Gud, og tage enhver Tanke til Fange til 

Lydighed imod Kristus

HEBRÆERNE 4:12 Thi Guds Ord er 

levende og kraftigt og skarpere end noget 

tveægget Sværd og trænger igennem, indtil 

det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som 

Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og 

Råd.

13 Og ingen Skabning er usynlig for hans Åsyn; 

men alle Ting ere nøgne og udspændte for 

hans Øjne, hvem vi stå til Regnskab.

Se også: #1; Salme 22:28,29; Salme 66:3,4; Apostelenes gerninger 
5:14; Apostelenes gerninger 6:7.

B05 Messias er fyldt med Helligånden.

E08 Messias dom.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H04 Messias trone.

     

SALME 45:7 Din Trone, o Gud, står evigt 

fast, en Retfærds Stav er din Kongestav.

8 Du elsker Ret og hader Uret; derfor salvede 
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Gud, din Gud, dig med Glædens Olie fremfor 

dine Fæller,

MATTHÆUS 3:15 Men Jesus svarede og 

sagde til ham: "Tilsted det nu; thi således 

sømmer det sig for os at fuldkomme al 

Retfærdighed." Da tilsteder han ham det.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

APOSTELENES GERNINGER 10:37 I kende 

det, som er udgået over hele Judæa, idet det 

begyndte fra Galilæa, efter den Dåb, som 

Johannes prædikede,

38 det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud 

salvede ham med den Helligånd og Kraft, 

han, som drog omkring og gjorde vel og 

helbredte alle, som vare overvældede af 

Djævelen; thi Gud var med ham;

HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

9 Du elskede Retfærdighed og hadede 

Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, 

salvet dig med Glædens Olie fremfor dine 

Medbrødre".

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Se også: #1; Salme 33:5; Salme 89:30,37,38; Salme 93:2; Salme 
145:13.

D04 Messias hverv som Konge.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

SALME 45:10 Kongedøtre står i kostbare 

Klæder, Dronningen i Ofrguldets Skrud ved 

din højre.

14 Idel Pragt er Kongedatteren, hendes Dragt er 

Perler, stukket i Guld;

15 fulgt af Jomfruer føres hun frem i broget 

Pragt, Veninderne fører hende hen til 

Kongen.

16 De føres frem under Glæde og Jubel, holder 

deres Indtog i Kongens Palads.

HØJSANGEN 1:4 Drag mig efter dig, kom, lad 

os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. 

Vi vil juble og glæde os i dig, prise din 

Hærlighed fremfor Vin. Med Rette har de 

dig kær.

HØJSANGEN 2:10 Min Ven stemmer i og siger 

så til mig: Stå op, min Veninde, du fagre, 

kom!

HØJSANGEN 6:2 Min Ven gik ned i sin Have, 

ti lBalsambedene, for at vogte sin Hjord i 

Haverne og sanke Liljer.

3 Jeg er min Vens, og min Ven er min, han, 

som vogter blandt Liljer.

ESAJAS 61:10 Jeg vil glæde mig højlig i 

HERREN, min Sjæl skal juble i min Gud; 

thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled 

mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, 

der binder sit Hovedbind, som Bruden, der 

fæster sine Smykker.

SALME



110

JOHANNES 17:24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, 

skulle også de, som du har givet mig, være 

hos mig, for at de må skue min Herlighed, 

som du har givet mig; thi du har elsket mig 

før Verdens Grundlæggelse.

2 KORINTERNE 11:2 Thi jeg er nidkær 

for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo 

trolovet eder med een Mand for at fremstille 

en ren Jomfru for Kristus.

1 TESSALONIKERNE 4:17 derefter skulle 

vi levende, som blive tilbage, bortrykkes 

tillige med dem i Skyer til at møde Herren 

i Luften; og så skulle vi altid være sammen 

med Herren.

2 TESSALONIKERNE 1:10 når han kommer 

for på hin Dag at herliggøres i sine hellige og 

beundres i alle dem, som have troet; thi troet 

blev vort Vidnesbyrd til eder.

1 JOHANNES 3:2 I elskede! nu ere vi Guds 

Børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad 

vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, 

da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se 

ham, som han er.

AABENBARINGE 3:5 Den, som sejrer, 

han skal således iføres hvide Klæder, og jeg 

vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og 

jeg vil bekende hans Navn for min Fader og 

for hans Engle.

AABENBARINGE 7:15 Derfor ere de foran 

Guds Trone og tjene ham Dag og Nat i hans 

Tempel; og han, som sidder på Tronen, skal 

opslå sit Telt over dem.

16 De skulle ikke hungre mere, ej heller tørste 

mere, ej heller skal Solen eller nogen Hede 

falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 19:7 Lader os glæde og 

fryde os og give ham Æren; thi Lammets 

Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort 

sig rede.

8 Og det blev givet hende at iføre sig 

skinnende, rent Linklæde; thi Linklædet er 

de helliges Retfærdshandlinger.

Se også: Esajas 35:10; Esajas 51:11; Esajas 55:12,13; Esajas 60:19,20; 
Efeserne 2:4-6.

D04 Messias hverv som Konge.

E25 Messias skal blive troet og rost.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 45:17 Dine Sønner træde ind i 

dine Fædres Sted, sæt dem til Fyrster rundt i 

Landet!

18 Jeg vil minde om dit Navn fra Slægt til Slægt; 

derfor skal Folkene love dig evigt og altid.

MATTHÆUS 19:28 Men Jesus sagde 

til dem: "Sandelig, siger jeg eder, at i 

Igenfødelsen, når Menneskesønnen sidder 

på sin Herligheds Trone, skulle også I, 

som have fulgt mig, sidde på tolv Troner og 

dømme Israels tolv Stammer.

29 Og hver, som har forladt Hus eller Brødre 

eller Søstre eller Fader eller Moder eller 

Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns 

Skyld, skal få det mange Fold igen og arve et 

evigt Liv.

MATTHÆUS 26:13 Sandelig, siger 
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jeg eder, hvor som helst i hele Verden dette 

Evangelium bliver prædiket, skal også 

det, som hun har gjort, omtales til hendes 

Ihukommelse."

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

10 og du har gjort dem for vor Gud til et 

Kongerige og til Præster, og de skulle være 

Konger på Jorden.

Se også: #1; #2; #4.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

SALME 46:5 En Flod og dens Bække 

glæder Guds Stad, den Højeste har helliget 

sin Bolig;

6 i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer 

den Hjælp, når Morgen gryr.

7 Folkene larmed, Rigerne vakled, han løfted 

Røsten, så Jorden skjalv,

8 Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud 

er vor faste Borg. - Sela.

9 Kom hid og se på HERRENs Værk, han har 

udført frygtelige Ting på Jord.

10 Han gør Ende på Krig til Jordens Grænser, 

han splintrer Buen, sønderbryder Spydene, 

Skjoldene tænder han i Brand.

11 Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet 

blandt Folkene, ophøjet på Jorden!

12 Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud 

er vor faste Borg. - Sela.

ESAJAS 2:4 Da dømmer han Folk 

imellem, skifter Ret mellem talrige 

Folkeslag; deres Sværd skal de smede til 

Plovjern, deres Spyd til Vingårdsknive; Folk 

skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i 

Våbenfærd mer.

MIKAS 4:3 Da dømmer han mange 

Folkeslag imellem, skifter Ret mellem 

talrige, fjerne Folk; deres Sværd skal 

de smede til Plovjern, deres Spyd til 

Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod 

Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

4 Da sidder hver under sin Vinstok og sit 

Figenfræ, og ingen.

ZAKARIAS 2:14 Jubl og glæd dig, Zions 

Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i 

din Midte, lyder det fra HERREN."

JOHANNES 3:14 Og ligesom Moses 

ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør 

Menneskesønnen ophøjes,

JOHANNES 12:32 og jeg skal, når jeg bliver 

ophøjet fra Jorden, drage alle til mig."
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JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig på Jorden ved at 

fuldbyrde den Gerning, som du har givet 

mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

APOSTELENES GERNINGER 5:31 Ham har 

Gud ved sin højre Hånd ophøjet til en Fyrste 

og Frelser for at give Israel Omvendelse og 

Syndernes Forladelse.

AABENBARINGE 15:3 Og de sang Mose, 

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, 

og sagde: Store og vidunderlige ere dine 

Gerninger, Herre, Gud, du Almægtige! 

retfærdige og sande' ere dine Veje, du 

Folkeslagenes Konge!

4 Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og 

prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle 

Folkeslagene skulle komme og tilbede for 

dit Åsyn, fordi dine retfærdige Domme ere 

blevne åbenbarede.

Se også: #2, #5; Salme 66:7; Salme 83:3-5; Esajas 5:16; Esajas 
8:9; Jeremias 16:19; Habakkuk 2:20; Johannes 8:28; Apostelenes 

gerninger 2:33; Filipperne 2:9.

D04 Messias hverv som Konge.

G02 Messias opstigning forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

   

SALME 47:2 Til Korherren. Salme af 

Kora-Sønnerne (47:2) Alle Folkeslag, klap i 

Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for 

Gud!

3 Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en 

Konge stor over hele Jorden.

4 Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag 

under vor Fod;

5 han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans 

elskedes Stolthed. - Sela.

6 Gud steg op under Jubel, HERREN under 

Homets Klang.

7 Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor 

Konge;

8 thi han er al Jordens Konge, syng en Sang 

for Gud.

9 Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin 

hellige Trone har Gud taget Sæde.

10 Folkenes Stormænd samles med Folket, der 

tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens 

Skjolde, højt ophøjet er han!

LUKAS 24:50 Men han førte dem ud til 

hen imod Bethania, og han opløftede sine 

Hænder og velsignede dem.

51 Og det skete, idet han velsignede dem, 

skiltes han fra dem og opløftedes til 

Himmelen.

52 Og efter at have tilbedt ham vendte de 

tilbage til Jerusalem med stor Glæde.

53 Og de vare stedse i Helligdommen og priste 

Gud.

APOSTELENES GERNINGER 1:6 Som 

de nu vare forsamlede, spurgte de ham og 

sagde: "Herre! opretter du på denne Tid 
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Riget igen for Israel?"

7 Men han sagde til dem: "Det tilkommer 

ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke 

Faderen har fastsat i sin egen Magt.

8 Men I skulle få Kraft, når den Helligånd 

kommer over eder; og I skulle være mine 

Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og 

Samaria og indtil Jordens Ende."

9 Og da han havde sagt dette, blev han 

optagen, medens de så derpå, og en Sky tog 

ham bort fra deres Øjne.

10 Og som de stirrede op imod Himmelen, 

medens han for bort, se, da stode to Mænd 

hos dem i hvide Klæder,

11 og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå 

I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, 

som er optagen fra eder til Himmelen, skal 

komme igen på samme Måde, som I have 

set ham fare til Himmelen."

EFESERNE 4:8 Derfor hedder det: "Da han 

opfor til det høje, bortførte han Fanger og 

gav Menneskene Gaver."

9 Men dette: "Han opfor," hvad er det, uden at 

han også nedfor til Jordens nedre Egne.

10 Han, som nedfor, han er også den, som 

opfor højt over alle.

1 TIMOTEUS 3:16 Og uden Modsigelse 

stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: 

Han, som blev åbenbaret i Kød, blev 

retfærdiggjort i Ånd, set af Engle, prædiket 

iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i 

Herlighed.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #4; #5; 5 Mosebog 33:29; Josua 21:44; Salme 
18:48; Salme 24:7-10; Salme 68:18,19,25,26,34; Aabenbaringe 20.

E14 Messias skal besejre døden og mørket.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

SALME 49:16 Men Gud udløser min Sjæl 

af Dødsrigets Hånd, thi han tager mig til sig. 

- Sela.

JOHANNES 20:11 Men Maria stod udenfor ved 

Graven og græd. Som hun nu græd, kiggede 

hun ind i Graven,

12 og hun ser to Engle sidde i hvide Klæder, en 

ved Hovedet og en ved Fødderne,hvor Jesu 

Legeme havde ligget.

JOHANNES 20:15 Jesus siger til hende: 

"Kvinde: hvorfor græder du? hvem leder du 

efter?" Hun mente, det var Havemanden, og 

siger til ham: "Herre! dersom du har båret 

ham bort, da sig mig, hvor du har lagt ham, 

så vil jeg tage ham."

16 Jesus siger til hende: "Maria!" Hun vender 

sig om og siger til ham på Hebraisk: 

"Rabbuni!" hvilket betyder Mester.

17 Jesus siger til hende: "Rør ikke ved mig, thi 

jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men 

gå til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op 

til min Fader og eders Fader og til min Gud 

og eders Gud."

APOSTELENES GERNINGER 2:27 thi du 

skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, 

ikke heller tilstede din hellige at se 

Forrådnelse,
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APOSTELENES GERNINGER 13:35 Thi han 

siger også i en anden Salme: "Du skal ikke 

tilstede din hellige at se Forrådnelse."

APOSTELENES GERNINGER 26:23 at Kristus 

skulde lide, at han som den første af de 

dødes Opstandelse skulde forkynde Lys både 

for Folket og for Hedningerne."

Se også: Salme 16:10; Salme 30:4; Salme 71:20; Salme 86:13; 
Jonas 2:5-7.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 50:2 fra Zion, Skønhedens Krone, 

viste Gud sig i Stråleglans

3 vor Gud komme og tie ikke! - Foran ham gik 

fortærende Ild, omkring ham rasede Storm;

4 han stævnede Himlen deroppe hid og Jorden 

for at dømme sit Folk:

5 "Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt 

med mig ved Ofre!"

6 Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud 

er den, der dømmer.

SALME 97:6 Himlen forkyndte hans 

Retfærd, alle Folkeslag skued hans 

Herlighed.

ESAJAS 12:6 Bryd ud i Fryderåb, Zions 

Beboere, thi stor i eders Midte er Israels 

Hellige!

ESAJAS 33:22 Thi HERREN er vor 

Dommer, HERREN er vor Hersker, 

HERREN er vor Konge, han bringer os 

Frelse.

MATTHÆUS 24:31 Og han skal 

udsende sine Engle med stærktlydende 

Basun, og de skulle samle hans udvalgte 

fra de fire Vinde, fra den ene Ende af 

Himmelen til den anden.

JOHANNES 12:48 Den, som foragter mig og 

ikke modtager mine Ord, har den, som 

dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det 

skal dømme ham på den yderste Dag.

APOSTELENES GERNINGER 17:31 Thi 

han har fastsat en Dag, på hvilken han vil 

dømme Jorderige med Retfærdighed ved en 

Mand, som han har beskikket dertil, og dette 

har han bevist for alle ved at oprejse ham fra 

de døde."

ROMERNE 2:5 Men efter din Hårdhed og 

dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv 

Vrede på Vredens og Guds retfærdige Doms 

Åbenbarelses Dag,

ROMERNE 2:16 på den Dag, da Gud vil 

dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge 

mit Evangelium ved Jesus Kristus.

1 TESSALONIKERNE 4:16 Thi Herren selv 

skal stige ned fra Himmelen med et Tilråb, 

med Overengels Røst og med Guds Basun, 

og de døde i Kristus skulle opstå først;

17 derefter skulle vi levende, som blive tilbage, 

bortrykkes tillige med dem i Skyer til at 

møde Herren i Luften; og så skulle vi altid 

være sammen med Herren.

2 TIMOTEUS 4:1 Jeg besværger dig for Guds 

og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme 

levende og døde, og ved hans Åbenbarelse 

og hans Rige:
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HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 

retfærdiges Ånder

24 og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og 

til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end 

Abel.

25 Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som 

taler. Thi når de, som bade sig fri for ham, 

der talte sit Guddomsord på Jorden, ikke 

undslap, da skulle vi det meget mindre, 

når vi vende os bort fra ham, der taler fra 

Himlene,

26 han, hvis Røst dengang rystede Jorden, men 

som nu har forjættet og sagt: "Endnu een 

Gang vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men 

også Himmelen."

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 16:5 Og jeg hørte 

Vandenes Engel sige: Retfærdig er du, som 

er, og som var, du hellige, fordi du har fældet 

denne Dom;

6 thi de have udøst helliges og Profeters Blod, 

og du har givet dem Blod at drikke; de ere 

det værd.

7 Og jeg hørte Alteret sige: Ja, Herre, Gud, 

du almægtige! sande og retfærdige ere dine 

Domme.

AABENBARINGE 19:2 Thi sande og 

retfærdige ere hans Domme, at han har 

dømt den store Skøge, som fordærvede 

Jorden med sin Utugt, og krævet sine 

Tjeneres Blod af hendes Hånd.

AABENBARINGE 22:20 Han, som vidner 

disse Ting, siger: Ja, jeg kommer snart! 

Amen.

Se også: #1; #6; 1 Mosebog 18:25; Salme 7:12; Salme 94:2; 1 
Korinterne 6:2,3; Jakob 5:9; 1 Peter 4:5; Aabenbaringe 11:15; 
Aabenbaringe 16:7; Aabenbaringe 19:2; Aabenbaringe 20.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

I04 Taksigelsens fred og ofre repræsenterer 

Messias værk.

SALME 51:19 Offer for Gud er en 

sønderbrudt Ånd; et sønderbrudt, 

sønderknust Hjerte agter du ikke ringe, o 

Gud.

ESAJAS 57:15 Thi så siger den højt 

ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er 

"Hellig": I Højhed og Hellighed bor jeg, hos 

den knuste, i Ånden bøjede for at kalde de 

bøjedes Ånd og de knustes Hjerte til Live.

MATTHÆUS 5:3 "Salige ere de fattige i 

Ånden, thi Himmeriges Rige er deres.

MARKUS 12:33 Og at elske ham af hele sit 

Hjerte og af hele sin Forstand og af hele 

sin Styrke og at elske sin Næste som sig 

selv, det er mere end alle Brændofrene og 

Slagtofrene."

LUKAS 15:10 Således, siger jeg eder, bliver 

der Glæde hos Guds Engle over een Synder, 
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som omvender sig."

LUKAS 18:11 Farisæeren stod og bad ved 

sig selv således: Gud! Jeg takker dig, fordi 

jeg ikke er som de andre Mennesker, Røvere, 

uretfærdige, Horkarle, eller også som denne 

Tolder.

12 Jeg faster to Gange om Ugen, jeg giver 

Tiende af al min indtægt.

13 Men Tolderen stod langt borte og vilde end 

ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men 

slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig 

Synder nådig!

14 Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort 

hjem til sit Hus fremfor den anden; thi 

enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; 

men den, som fornedrer sig selv, skal 

ophøjes."

ROMERNE 12:1 Jeg formaner eder altså, 

Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at 

fremstille eder Legemer som et levende, 

helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er 

eders fornuftige Gudsdyrkelse.

1 PETER 2:5 og lader eder selv som 

levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, 

til et helligt Præsteskab, til at frembære 

åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved 

Jesus Kristus.

Se også: Salme 22:25; Salme 34:19; Salme 102:18; Salme 147:3; 
Esajas 61:1-3; Esajas 66:2; Lukas 15:2-7,21-32; Filipperne 4:18; 

Hebræerne 3:16.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 53:7 Ak, kom dog fra Zion Israels 

Frelse! Når Gud vender sit Folks Skæbne, 

skal Jakob juble, Israel glædes.

ESAJAS 59:20 En Genløser kommer fra 

Zion og fjerner Frafald i Jakob, lyder det fra 

HERREN.

MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

LUKAS 1:68 "Lovet være Herren, Israels 

Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

LUKAS 21:28 Men når disse Ting begynde 

at ske, da ser op og opløfter eders Hoveder, 

efterdi eders Forløsning stunder til."

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

HEBRÆERNE 9:12 og gik ikke 

heller med Blod af Bukke eller Kalve, men 

med sit eget Blod een Gang for alle ind i 

Helligdommen og vandt en evig Forløsning.

Se også: #1; # 2; #3; Salme 14:7; Salme 42:12; Salme 43:5; Salme 
44:5; Salme 74:12; Salme 78:35; Salme 111:9; Habakkuk 3:13; 

Lukas 1:71; Lukas 2:38; Efeserne 1:7; Kolossensern 1:14.

SALME



117

F05 Messias skal blive forrådt.

F11 Messias lidelse.

SALME 55:5 Hjertet er angst i mit Bryst, 

Dødens Rædsler er faldet over mig.

6 Frygt og Angst falder på mig, Gru er over 

mig.

 

13 Det var ikke en Fjende, som hånede mig - 

det kunde bæres; min uven ydmygede mig 

ej - ham kunde jeg undgå;

14 men du, en Mand af min Stand, en Ven og 

fortrolig,

15 og det skønt vi delte Samværets Sødme, 

vandrede endrægtelig i Guds Hus.

MATTHÆUS 26:31 Da siger Jesus til 

dem: "I skulle alle forarges på mig i denne 

Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og 

Hjordens Får skulle adspredes.

32 Men efter at jeg er bleven oprejst, vil jeg gå 

forud for eder til Galilæa."

33 Men Peter svarede og sagde til ham: "Om 

end alle ville forarges på dig, så vil jeg dog 

aldrig forarges."

34 Jesus sagde til ham: "Sandelig, siger jeg dig, 

i denne Nat, førend Hanen galer, skal du 

fornægte mig tre Gange."

35 Peter siger til ham: "Om jeg end skulde dø 

med dig, vil jeg ingenlunde fornægte dig." 

Ligeså sagde også alle Disciplene.

36 Da kommer Jesus med dem til en Gård, 

som kaldes Gethsemane, og han siger til 

Disciplene: "Sætter eder her, medens jeg går 

derhen og beder."

37 Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner 

med sig, og han begyndte at bedrøves og 

svarlig at ængstes.

38 Da siger han til dem: "Min Sjæl er dybt 

bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger 

med mig!"

JOHANNES 13:21 Da Jesus havde sagt dette, 

blev han heftigt bevæget i Ånden og vidnede 

og sagde: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, 

en af eder vil forråde mig."

JOHANNES 13:27 Og efter at han havde fået 

Stykket, da gik Satan ind i ham. Så siger 

Jesus til ham: "Hvad du gør, gør det snart!"

JOHANNES 13:37 Peter siger til ham: "Herre! 

hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil 

sætte mit Liv til for dig?

38 Jesus svarer: "Vil du sætte dit Liv til for mig? 

Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Hanen skal 

ikke gale, førend du har fornægtet mig tre 

Gange."

Se også: Salme 6:4; Salme 69:21,22; Salme 102:4-6; Markus 
14:33,34.

H05 Messias kommende herlighed og magt

H08 Messias skal have evigt liv.

     

SALME 61:7 Til Kongens Dage lægger du 

Dage, hans År skal være fra Slægt til Slægt.

8 Han skal trone evigt for Guds Åsyn; send 

Nåde og Sandhed til at bevare ham!

2 SAMUEL 7:16 Dit Hus og dit Kongedømme 

skal stå fast for mit Åsyn til evig Tid, din 

Trone skal stå til evig Tid!"

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.
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32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

HEBRÆERNE 9:24 Thi Kristus gik 

ikke ind i en Helligdom, som var gjort med 

Hænder og kun var et Billede af den sande, 

men ind i selve Himmelen for nu at træde 

frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

Se også: #1; Salme 41:13; Hebræerne 7:21-25.

F03 Messias skal afvises.

SALME 62:4 Hvor længe stormer I løs på 

en Mand, - alle slår I ham ned - som på en 

hældende Væg, en faldende Mur?

5 Ja, de oplægger Råd om at styrte ham fra 

hans Højhed. De elsker Løgn, velsigner med 

Munden, men forbander i deres Indre. - 

Sela.

SALME 2:1 Hvorfor fnyser Hedninger, 

hvi pønser Folkefærd på hvad fåfængt er?

2 Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til 

Råd mod HERREN og mod hans Salvede:

3 "Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene 

af os!"

MATTHÆUS 26:3 Da forsamledes 

Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i 

Ypperstepræstens Gård; han hed Kajfas.

4 Og de rådsloge om at gribe Jesus med List 

og ihjelslå ham.

MATTHÆUS 27:1 Men da det var blevet 

Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og 

Folkets Ældste Råd imod Jesus for at aflive 

ham.

JOHANNES 11:49 Men en af dem, Kajfas, som 

var Ypperstepræst i det År, sagde til dem:

50 "I vide intet; ej heller betænke I, at det er os 

gavnligt, at eet Menneske dør for Folket, og 

at ikke det hele Folk skal gå til Grunde."

51 Men dette sagde han ikke af sig selv; men da 

han var Ypperstepræst i det År, profeterede 

han at Jesus skulde dø for Folket;

APOSTELENES GERNINGER 4:25 du, 

som har sagt ved din Tjener Davids Mund: 

"Hvorfor fnyste Hedninger, og Folkeslag 

oplagde forfængelige Råd?

26 Jordens Konger rejste sig, og Fyrsterne 

samlede sig til Hobe imod Herren og imod 

hans Salvede."

27 Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne 

Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem 

du har salvet, både Herodes og Pontius 

Pilatus tillige med Hedningerne og Israels 

Folkestammer

28 for at gøre det, som din Hånd og dit Råd 

forud havde bestemt skulde ske.

Se også: Matthæus 2:14-16.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 65:3 alt Kød kommer til dig, når 

Brøden tynger.

SALME 22:28 Den vide Jord skal mærke 

sig det og omvende sig til HERREN, og alle 

Folkenes Slægter skal tilbede for hans Åsyn;
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SALME 86:9 Alle Folk, som du har skabt, 

skal komme, Herre, og tilbede dig, og de 

skal ære dit Navn.

ESAJAS 66:23 Hver Måned på 

Nymånedagen og hver Uge på Sabbatten 

skal alt Kød komme og tilbede for mit Åsyn, 

siger HERREN,

LUKAS 11:9 Og jeg siger eder: Beder, 

så skal eder gives; søger, så skulle I finde; 

banker på, så skal der lukkes op for eder.

10 Thi hver den, som beder, han får, og den, 

som søger, han finder, og den, som banker 

på, for ham skal der lukkes op.

JOHANNES 12:32 og jeg skal, når jeg bliver 

ophøjet fra Jorden, drage alle til mig."

1 JOHANNES 5:14 Og dette er den 

Frimodighed, som vi have over for ham, at 

dersom vi bede om noget efter hans Villie, 

hører han os.

15 Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi 

end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, 

om hvilke vi have bedt ham.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; Salme 66:4; Salme 145:18,19; Esajas 49:6; Esajas 
65:24; Jeremias 29:12,13.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 67:1 Til Korherren. Til Strengespil 

En Salme.  En Sang (67:2) Gud være os 

nådig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse 

over os - Sela -

2 Til Korherren. Til Strengespil En Salme.  En 

Sang (67:2) Gud være os nådig og velsigne 

os, han lade sit Ansigt lyse over os - Sela -

3 for at din Vej må kendes på Jorden, din 

Frelse blandt alle Folk.

4 Folkeslag skal takke dig, Gud, alle Folkeslag 

takke dig;

5 Folkefærd skal glædes og juble, thi med 

Retfærd dømmer du Folkeslag, leder 

Folkefærd på Jorden, - Sela.

6 Folkeslag skal takke dig Gud, alle Folkeslag 

takke dig!

7 Landet har givet sin Grøde, Gud, vor Gud, 

velsigne os,

8 Gud velsigne os, så den vide Jord må frygte 

ham!

ESAJAS 2:2 Det skal ske i de sidste Dage, 

at HERRENs Huses Bjerg, grundfæstet på 

Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 

Did skal Folkene strømme

3 og talrige Folkeslag vandre: "Kom, lad 

os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; han skal lære os sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem, HERRENs Ord:"

4 Da dømmer han Folk imellem, skifter Ret 

mellem talrige Folkeslag; deres Sværd 

skal de smede til Plovjern, deres Spyd til 

Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod 

Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

DANIEL 7:14 og Magt og Ære og 

Herredom gaves ham, og alle Folk, Stammer 
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og Tungemål skal tjene ham; hans Magt er 

en eviig Magt, aldrig går den til Grunde, 

hans Rige kan ikke forgå.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #2; #4; #5; Jeremias 10:10.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 68:1 Til Korherren. Salme af 

David. En Sang (68:2) Når Gud står op, da 

splittes hans fjender, hans Avindsmænd flyr 

for hans Åsyn,

2 Til Korherren. Salme af David. En Sang 

(68:2) Når Gud står op, da splittes hans 

fjender, hans Avindsmænd flyr for hans 

Åsyn,

3 som Røg henvejres, så henvejres de; som 

Voks, der smelter for Ild, går gudløse til 

Grunde for Guds Åsyn.

4 Men retfærdige frydes og jubler med Glæde 

og Fryd for Guds Åsyn.

5 Syng for Gud, lovsyng hans Navn, hyld ham, 

der farer frem gennem Ørknerne! HERREN 

er hans Navn, jubler for hans Åsyn,

2 TESSALONIKERNE 1:8 med Lueild, når 

han tager Hævn over dem, som ikke kende 

Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres 

Jesu Evangelium,

9 de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang 

bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes 

Herlighed.

AABENBARINGE 18:20 Fryd dig over 

den, du Himmel, og I hellige og Apostle og 

Profeter! fordi Gud har skaffet eder Ret over 

den.

AABENBARINGE 19:7 Lader os glæde og 

fryde os og give ham Æren; thi Lammets 

Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort 

sig rede.

Se også: #1; 2 Mosebog 3:14; Esajas 12:4-6; 1 Tessalonikerne 5:16; 1 
Peter 1:8; Aabenbaringe 6:16,17.

G02 Messias opstigning forudsiges.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

SALME 68:19 Du steg op til det høje, 

du bortførte Fanger, Gaver tog du blandt 

Mennesker, også iblandt de genstridige, at 

du måtte bo der, HERRE, o Gud.

MARKUS 16:19 Så blev Herren efter at han 

havde talt med dem, optagen til Himmelen 

og satte sig ved Guds højre Hånd.

LUKAS 24:51 Og det skete, idet han 

velsignede dem, skiltes han fra dem og 

opløftedes til Himmelen.

JOHANNES 7:39 Men dette sagde han om den 

Ånd, som de, der troede på ham, skulde få; 
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thi den Helligånd var der ikke endnu, fordi 

Jesus endnu ikke var herliggjort.

APOSTELENES GERNINGER 1:2 indtil den 

Dag, da han blev optagen, efter at han havde 

givet Apostlene, som han havde udvalgt, 

Befaling ved den Helligånd;

APOSTELENES GERNINGER 1:8 Men I 

skulle få Kraft, når den Helligånd kommer 

over eder; og I skulle være mine Vidner både 

i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og 

indtil Jordens Ende."

9 Og da han havde sagt dette, blev han 

optagen, medens de så derpå, og en Sky tog 

ham bort fra deres Øjne.

APOSTELENES GERNINGER 2:17 "Og det 

skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil 

jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders 

Sønner og eders Døtre skulle profetere, og 

de unge iblandt eder skulle se Syner, og de 

gamle iblandt eder skulle have Drømme.

18 Ja, endog over mine Trælle og over mine 

Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min 

Ånd, og de skulle profetere.

ROMERNE 12:6 Men efterdi vi have 

forskellige Nådegaver efter den Nåde, som 

er given os, det være sig Profeti, da lader os 

bruge den i Forhold til vor Tro;

7 eller en Tjeneste, da lader os tage Vare 

på Tjenesten; eller om nogen lærer, på 

Lærergerningen;

EFESERNE 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet 

os med al åndelig Velsignelse i det 

himmelske i Kristus,

EFESERNE 4:8 Derfor hedder det: "Da han 

opfor til det høje, bortførte han Fanger og 

gav Menneskene Gaver."

9 Men dette: "Han opfor," hvad er det, uden at 

han også nedfor til Jordens nedre Egne.

HEBRÆERNE 4:14 Efterdi vi altså have 

en stor Ypperstepræst, som er gået igennem 

Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde 

fast ved Bekendelsen!

HEBRÆERNE 6:20 hvor Jesus som 

Forløber gik ind for os, idet han efter 

Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig 

Tid.

HEBRÆERNE 8:1 Men Hovedpunktet ved det, 

hvorom her tales, er dette: vi have en sådan 

Ypperstepræst, der har taget Sæde på højre 

Side af Majestætens Trone i Himlene

Se også: Salme 24:3,7-10; Salme 47:6; Salme 72:17-19; Salme 
104:3; Salme 110:1; 1 Korinterne 12:4-10; 1 Peter 3:22.

F11 Messias lidelse.

F12 Messias skal opleve modstand.

SALME 69:5 flere end mit Hoveds Hår 

er de, der hader mig uden Grund, mange 

er de, som vil mig til Livs, uden Skel er mig 

fjendske; hvad jeg ikke har ranet, skal jeg 

dog erstatte!

JOHANNES 15:25 Dog, det Ord, som er skrevet 

i deres Lov, må opfyldes: De hadede mig 

uforskyldt.

JOHANNES 19:4 Og Pilatus gik atter ud, og 

han siger til dem: "Se, jeg fører ham ud til 
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eder, for at I skulle vide, at jeg finder ingen 

Skyld hos ham."

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

1 PETER 2:22 han, som ikke gjorde Synd, 

ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund,

1 PETER 2:24 han, som selv bar vore 

Synder på sit Legeme op på Træet, for at 

vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for 

Retfærdigheden, han, ved hvis Sår I ere 

blevne lægte.

1 PETER 3:18 Thi også Kristus led 

een Gang for Synder, en retfærdig for 

uretfærdige, for at han kunde føre os hen til 

Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev 

levendegjort i Ånden,

Se også: Salme 35:19; Salme 109:3; Esajas 53:4-7; Matthæus 
26:59.

F11 Messias lidelse.

SALME 69:8 Thi for din Skyld bærer jeg 

Spot, mit Åsyn dækkes af Skændsel;

9 fremmed er jeg for mine Brødre en 

Udlænding for min Moders Sønner.

10 Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, 

Spotten mod dig er faldet på mig:

MATTHÆUS 26:48 Men han, som 

forrådte ham, havde givet dem et Tegn og 

sagt: "Den, som jeg kysser, ham er det; 

griber ham!"

49 Og han trådte straks hen til Jesus og sagde: 

"Hil være dig, Rabbi!" og kyssede ham.

50 Men Jesus sagde til ham: "Ven, hvorfor 

kommer du her?" Da trådte de til og lagde 

Hånd på Jesus og grebe ham.

MATTHÆUS 26:56 Men det er alt 

sammen sket, for at Profeternes Skrifter 

skulde opfyldes." Da forlode alle Disciplene 

ham og flyede.

MATTHÆUS 26:74 Da begyndte han at 

forbande sig og sværge: "Jeg kender ikke det 

Menneske." Og straks galede Hanen.

JOHANNES 1:10 Han var i Verden, og Verden 

er bleven til ved ham, og Verden kendte ham 

ikke.

11 Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke 

imod ham.

JOHANNES 2:16 Og han sagde til dem, som 

solgte duer: "Tager dette bort herfra; gører 

ikke min Faders Hus til en Købmandsbod!"

17 Hans Disciple kom i Hu, at der er skrevet: 

"Nidkærheden for dit Hus vil fortære mig."

JOHANNES 7:5 Thi heller ikke hans Brødre 

troede på ham.

JOHANNES 15:21 Men alt dette ville de gøre 

imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke 

kende den, som sendte mig.

22 Dersom jeg ikke var kommen og havde talt 

til dem, havde de ikke Synd; men nu have de 

ingen Undskyldning for deres Synd.

23 Den, som hader mig, hader også min Fader.

24 Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt 

dem, som ingen anden har gjort, havde de 

ikke Synd; men nu have de set dem og dog 
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hadet både mig og min Fader.

ROMERNE 15:8 Jeg siger nemlig, at 

Kristus er bleven Tjener for omskårne for 

Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste 

Forjættelserne til Fædrene;

Se også: Salme 22:7-9; Salme 31:12; Salme 119:139; Matthæus 
26:70-74; Markus 11:15-17.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

SALME 69:20 Du ved, hvorledes jeg 

smædes og bærer Skam og Skændsel; du har 

Rede på alle mine Fjender.

21 Spot har ulægeligt knust mit Hjerte; jeg bied 

forgæves på Medynk, på Trøstere uden at 

finde;

22 de gav mig Malurt at spise og slukked min 

Tørst med Eddike.

MATTHÆUS 27:34 gave de ham 

Eddike at drikke blandet med Galde og da 

han smagte det, vilde han ikke drikke.

MATTHÆUS 27:39 Og de, som gik 

forbi, spottede ham, idet de rystede på deres 

Hoveder og sagde:

40 "Du, som nedbryder Templet og bygger det 

op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, 

da stig ned af Korset!"

41 "Ligeså spottede Ypperstepræsterne tillige 

med de skriftkloge og de Ældste og sagde:

42 "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke 

frelse; er han Israels Konge, så lad ham nu 

stige ned af Korset, så ville vi tro på ham.

43 Han har sat sin Lid til Gud;han fri ham nu, 

om han har Behag i ham; thi han har sagt: 

Jeg er Guds Søn."

44 Og på samme Måde hånede også Røverne 

ham, som vare korsfæstede med ham.

45 Men fra den sjette Time blev der Mørke over 

hele Landet indtil den niende Time.

46 Og ved den niende Time råbte Jesus med høj 

Røst og sagde: "Eli! Eli! Lama Sabaktani?" 

det er: "Min Gud! min Gud! hvorfor har du 

forladt mig?"

47 Men nogle af dem, som stode der og hørte 

det, sagde: "Han kalder på Elias."

48 Og straks løb en af dem hen og tog en 

Svamp og fyldte den med Eddike og stak den 

på et Rør og gav ham at drikke.

MARKUS 15:23 Og de gave ham Vin at 

drikke med Myrra i; men han tog det ikke.

JOHANNES 19:28 Derefter, da Jesus vidste, at 

alting nu var fuldbragt, for at Skriften skulde 

opfyldes, siger han: "Jeg tørster."

29 Der stod et Kar fuldt af Eddike; de satte da 

en Svamp fuld af Eddike på en Isopstængel 

og holdt den til hans Mund.

30 Da nu Jesus havde taget Eddiken, sagde 

han:"Det er fuldbragt;" og han bøjede 

Hovedet og opgav Ånden.

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

1 PETER 2:23 han, som ikke skældte igen, 

da han blev udskældt, ikke truede, da han 

led, men overgav det til ham, som dømmer 

retfærdigt,

24 han, som selv bar vore Synder på sit Legeme 

op på Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, 
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skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis 

Sår I ere blevne lægte.

Se også: Salme 22:7,8; Esajas 53:3-5.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

SALME 69:27 Thi de forfølger den, du slog, 

og øger Smerten for dem, du såred.

MARKUS 15:28 Og Skriften blev opfyldt, 

som siger: "Og han blev regnet iblandt 

Overtrædere."

29 Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de 

rystede på deres Hoveder og sagde: "Tvi dig! 

du som nedbryder Templet og bygger det op 

i tre Dage;

30 frels dig selv ved at stige ned af Korset!"

31 Ligeså spottede også Ypperstepræsterne 

indbyrdes tillige med de skriftkloge og 

sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan 

han ikke frelse.

32 Kristus, Israels Konge - lad ham nu stige 

ned af Korset, for at vi kunne se det og, tro!" 

Også de, som vare korsfæstede med ham, 

hånede ham.

Se også: Esajas 53:4,10; Zakarias 13:7.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

SALME 71:20 Du, som lod os skue mange 

fold Trængsel og Nød, du kalder os atter til 

Live og drager os atter af Jordens Dyb;

LUKAS 24:6 Han er ikke her, men han 

er opstanden; kommer i Hu, hvorledes 

han talte til eder, medens han endnu var i 

Galilæa, og sagde,

LUKAS 24:34 "Herren er virkelig 

opstanden og set af Simon."

ROMERNE 14:9 Dertil er jo Kristus død og 

bleven levende, at han skal herske både over 

døde og levende.

APOSTELENES GERNINGER 2:27 thi du 

skal ikke lade min Sjæl tilbage i Dødsriget, 

ikke heller tilstede din hellige at se 

Forrådnelse,

Se også: Salme 16:10; Salme 30:4; Salme 49:16; Salme 86:13; 
Jonas 2:5-7; Apostelenes gerninger 13:35.

D04 Messias hverv som Konge.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

SALME 72:7 i hans dage blomstrer Retfærd, 

og dyb Fred råder, til Månen forgår.

8 Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden til 

Jordens Ender;

9 hans Avindsmænd bøjer knæ for ham, og 

hans Fjender slikker Støvet;

10 Konger fra Tarsis og fjerne Strande 

frembærer Gaver, Sabas og Sebas Konger 

kommer med Skat;

11 alle Konger skal bøje sig for ham, alle 

Folkene være hans Tjenere.

12 Thi han skal redde den fattige, der skriger 

om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,

13 ynkes over ringe og fattig og frelse fattiges 

Sjæle;
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14 han skal fri deres Sjæle fra Uret og vold, 

deres Blod er dyrt i hans Øjne.

15 Måtte han leve og Guld fra Saba gives ham! 

De skal bede for ham bestandig, velsigne 

ham Dagen igennem.

16 Korn skal der være i Overflod i Landet, 

på Bjergenes Top; som Libanon skal dets 

Afgrøde bølge og Folk spire frem af Byen 

som Jordens Urter.

17 Velsignet være hans Navn evindelig, hans 

Navn skal leve, mens Solen skinner. Ved 

ham skal man velsigne sig, alle Folk skal 

prise ham lykkelig!

18 Lovet være Gud HERREN, Israels Gud som 

ene gør Undergerninger,

19 og lovet være hans herlige Navn evindelig; al 

Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, 

Amen!

MATTHÆUS 2:11 Og de gik ind i Huset og så 

Barnet med dets Moder Maria og faldt ned 

og tilbade det og oplode deres Gemmer og 

ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

MARKUS 16:15 Og han sagde til dem: "Går 

ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al 

Skabningen!

16 Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; 

men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

FILIPPERNE 2:10 for at i Jesu Navn hvert Knæ 

skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden 

og under Jorden,

HEBRÆERNE 13:8 Jesus Kristus er i 

Går og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

AABENBARINGE 1:18 Frygt ikke! Jeg er 

den første og den sidste og den levende; 

og jeg var død, og se, jeg er levende i 

Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens 

og Dødsrigets Nøgler.

AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #1; #2; #5; 1 Mosebog 22:18; Salme 21:5.

H02 Messias dom om fremtiden.

     

SALME 75:8 Nej, den, som dømmer, er 

Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden.

9 Thi i HERRENs Hånd er et Bæger med 

skummende, krydet Vin. han skænker i for 

een efter een, selv Bærmen drikker de ud; 

alle Jordens gudløse drikker.

LUKAS 1:52 Han har nedstødt mægtige 

fra Troner og ophøjet ringe.
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APOSTELENES GERNINGER 17:31 Thi 

han har fastsat en Dag, på hvilken han vil 

dømme Jorderige med Retfærdighed ved en 

Mand, som han har beskikket dertil, og dette 

har han bevist for alle ved at oprejse ham fra 

de døde."

ROMERNE 2:16 på den Dag, da Gud vil 

dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge 

mit Evangelium ved Jesus Kristus.

2 TIMOTEUS 4:1 Jeg besværger dig for Guds 

og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme 

levende og døde, og ved hans Åbenbarelse 

og hans Rige:

AABENBARINGE 14:9 Og en tredje Engel 

fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom 

nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager 

Mærke på sin Pande eller på sin Hånd,

10 så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som 

er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; 

og han skal pines med Ild og Svovl for de 

hellige Engles og for Lammets Åsyn.

11 Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes 

Evigheder; og de have ikke Hvile Dag og 

Nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og 

enhver, som tager dets Navns Mærke.

AABENBARINGE 16:19 Og den store Stad 

blev til tre Dele, og Folkeslagenes Stæder 

faldt; og Gud kom det store Babylon i Hu for 

at give det Bægeret med sin Vredes Harmes 

Vin.

Se også: #1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Esajas 51:17-22; Jeremias 25:15-17.

B19 Messias mysterium.

SALME 78:2 jeg vil åbne min Mund med 

Billedtale, fremsætte Gåder fra fordums Tid,

MATTHÆUS 13:10 Og Disciplene gik 

hen og sagde til ham: "Hvorfor taler du til 

dem i Lignelser?"

11 Men han svarede og sagde til dem: "Fordi 

det er eder givet at kende Himmeriges Riges 

Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.

12 Thi den, som har, ham skal der gives, og han 

skal få Overflod; men den, som ikke har, fra 

ham skal endog det tages, som han har.

13 Derfor taler jeg til dem i Lignelser, fordi de 

skønt seende dog ikke se, og hørende dog 

ikke høre og forstå ikke heller.

MATTHÆUS 13:34 Alt dette talte Jesus 

til Skarerne i Lignelser, og uden Lignelse 

talte han intet til dem,

35 for at det skulde opfyldes, som er talt ved 

Profeten, der siger: "Jeg vil oplade min 

Mund i Lignelser; jeg vil udsige det, som har 

været skjult fra Verdens Grundlæggelse."

MARKUS 4:11 Og han sagde til dem: "Eder 

er Guds Riges Hemmelighed givet; men 

dem, som ere udenfor, meddeles alt ved 

Lignelser,

JOHANNES 16:25 Dette har jeg talt til eder i 

Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke 

mere skal tale til eder i Lignelser, men frit ud 

forkynde eder om Faderen.

1 KORINTERNE 4:1 Således agte man 

os; som Kristi Tjenere og Husholdere over 

Guds Hemmeligheder!

Se også: Salme 49:5; Hoseas 12:10; Matthæus 21:45; Markus 3:23; 
Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 1 Korinterne 13:2; 1 
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Korinterne 14:2.

B03 Messias er søn af mennesket.

H07 Messias vil sidde ved Guds højre hånd.

SALME 80:15 Hærskarers Gud, vend 

tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag 

Omsorg for denne Vinstok,

16 for Skuddet, din højre planted!

18 Lad din Hånd være over din højres Mand, det 

Menneskebarn, du opfostrede dig!

ESAJAS 11:1 Men der skyder en Kvist af 

Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

ZAKARIAS 3:8 Hør, du Ypperstepræst Josua, 

du og dine Embedsbrødre, som sidder for dit 

Ansigt: de er Varselmænd! Thi se, jeg lader 

min Tjener Zemak komme.

JOHANNES 15:1 "Jeg er det sande Vintræ, og 

min Fader er Vingårdsmanden.

APOSTELENES GERNINGER 10:38 det om 

Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede 

ham med den Helligånd og Kraft, han, som 

drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, 

som vare overvældede af Djævelen; thi Gud 

var med ham;

APOSTELENES GERNINGER 15:15 Og 

dermed stemme Profeternes Tale overens, 

som der er skrevet:

16 "Derefter vil jeg vende tilbage og atter 

opbygge Davids faldne Hytte, og det 

nedrevne af den vil jeg atter opbygge og 

oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

KOLOSSENSERN 1:15 han, som er 

den usynlige Guds Billede, al Skabnings 

førstefødte;

16 thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene 

og på Jorden, de synlige og de usynlige, være 

sig Troner eller Herredømmer eller Magter 

eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved 

ham og til ham;

17 og han er forud for alle Ting, og alle Ting 

bestå ved ham.

18 Og han er Legemets Hoved, nemlig 

Menighedens, han, som er Begyndelsen, 

førstefødt ud af de døde, for at han skulde 

blive den ypperste i alle Ting;

19 thi det behagede Gud, at i ham skulde hele 

Fylden bo,

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds 

Glans og hans Væsens udtrykte Billede og 

bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at 

have gjort Renselse fra Synderne har sat sig 

ved Majestætens højre Hånd i det høje,

Se også: #2; Salme 7:8; Salme 80:9; Salme 90:13; Esajas 63:15,17; 
Jeremias 2:21; Jeremias 23:5,6; Ezekiel 17:22-24; Daniel 9:16-19; 

Zakarias 6:12; Markus 12:1-9.
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E07 Messias ofre for at frelse.

SALME 85:10 ja, nær er hans Frelse for 

dem, som frygter ham, snart skal Herlighed 

bo i vort Land;

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

APOSTELENES GERNINGER 13:26 I Mænd, 

Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de 

iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet 

om denne Frelse sendt.

Se også: #2; Salme 24:4,5; Salme 50:23; Markus 12:32-34; 
Apostelenes gerninger 10:2-4; Apostelenes gerninger 13:14-16.

 

E08 Messias dom.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 85:11 Miskundhed og Sandhed 

mødes, Retfærd og Fred skal kysse 

hinanden;

12 af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himlen 

skuer Retfærd ned.

13 Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde 

giver vort Land;

14 Retfærd vandrer foran ham og følger også 

hans Fjed.

MATTHÆUS 3:15 Men Jesus svarede og 

sagde til ham: "Tilsted det nu; thi således 

sømmer det sig for os at fuldkomme al 

Retfærdighed." Da tilsteder han ham det.

MATTHÆUS 21:32 Thi Johannes kom 

til eder på Retfærdigheds Vej, og I troede 

ham ikke, men Toldere og Skøger troede 

ham; men endskønt I så det, fortrøde I det 

alligevel ikke bagefter, så I troede ham.

JOHANNES 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er 

Vejen og Sandheden og Livet; der kommer 

ingen til Faderen uden ved mig.

ROMERNE 5:1 Altså retfærdiggjorte af Tro 

have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus 

Krist,

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

FILIPPERNE 1:10 så I kunne værdsætte de 

forskellige Ting, for at I må være rene og 

uden Anstød til Kristi Dag,

11 fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes 

ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

2 PETER 3:13 Men vi forvente efter hans 

Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke 

Retfærdighed bor.

1 JOHANNES 2:6 Den, som siger, at han bliver 

i ham, han er også skyldig selv at vandre 

således, som han vandrede.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

Se også: #1; #2; Johannes 13:14-16,34; Romerne 3:25,26; Efeserne 
5:1,2; Filipperne 2:5-8; Hebræerne 12:1,2; 1 Peter 2:18-24.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 86:9 Alle Folk, som du har skabt, 

skal komme, Herre, og tilbede dig, og de 

skal ære dit Navn.

ESAJAS 66:23 Hver Måned på 

Nymånedagen og hver Uge på Sabbatten 

skal alt Kød komme og tilbede for mit Åsyn, 

siger HERREN,

ZAKARIAS 14:9 Og HERREN skal være 

Konge over hele Jorden. På hin Dag skal 

HERREN være een og hans Navn eet.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #4.

E14 Messias skal besejre døden og mørket.

SALME 86:12 Jeg vil takke dig, Herre min 

Gud, af hele mit Hjerte, evindelig ære dit 

Navn;

13 thi stor er din Miskundhed mod mig, min 

Sjæl har du frelst fra Dødsrigets Dyb.

1 TESSALONIKERNE 1:10 og vente på hans 

Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de 

døde, Jesus, som frier os fra den kommende 

Vrede.

Se også: Salme 16:10; Salme 56:14; Jonas 2:4-7.

B22 Guds og Messias godhed.

B23 Guds og Messias nåde.

SALME 86:15 Men, Herre, du er en 

barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rig 

på Nåde og Sandhed.

JOHANNES 1:17 Thi Loven blev given ved 

Moses; Nåden og Sandheden er kommen 

ved Jesus Kristus.

ROMERNE 5:20 Men Loven kom til, for at 

Faldet kunde blive større; men hvor Synden 

blev større, der blev Nåden end mere 

overvættes,

21 for at, ligesom Synden herskede ved 

Døden, således også Nåden skulde herske 

ved Retfærdighed til et evigt Liv ved Jesus 

Kristus, vor Herre.

EFESERNE 1:9 idet han kundgjorde os sin 

Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige 

Beslutning, som han havde fattet hos sig 

selv,
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EFESERNE 2:4 men Gud, som er rig på 

Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds 

Skyld, hvormed han elskede os,

5 også da vi vare døde ved vore Overtrædelser, 

levendegjort os med Kristus - af Nåde ere I 

frelste!

6 og medoprejst os og sat os med ham i det 

himmelske i Kristus Jesus,

7 for at han i de tilkommende Tider kunde 

vise sin Nådes overvættes Rigdom ved 

Godhed imod os i Kristus Jesus.

Se også: Salme 86:5; Salme 103:8; Salme 111:4; Salme 130:4,7; 
Salme 145:8; Joel 2:13; Mikas 7:18.

F06 Messias efterlades alene.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

SALME 88:15 Hvorfor forstøder du, 

HERRE, min Sjæl og skjuler dit Åsyn for 

mig?

16 Elendig er jeg og Døden nær, dine Rædsler 

har omgivet mig fra min Ungdom;

17 din Vredes Luer går over mig, dine Rædsler 

har lagt mig øde,

18 som Vand er de om mig Dagen lang, til 

Hobe slutter de Kreds om mig;

19 Ven og Frænde fjerned du fra mig, holdt 

mine Kendinge borte.

MATTHÆUS 26:37 Og han tog Peter 

og Zebedæus's to Sønner med sig, og han 

begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.

38 Da siger han til dem: "Min Sjæl er dybt 

bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger 

med mig!"

39 Og han gik lidt frem, faldt på sit Ansigt, bad 

og sagde: "Min Fader! er det muligt, da gå 

denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, 

men som du vil."

40 Og han kommer til Disciplene og finder 

dem sovende, og han siger til Peter: "Så 

kunde I da ikke våge een Time med mig!

MATTHÆUS 26:56 Men det er alt 

sammen sket, for at Profeternes Skrifter 

skulde opfyldes." Da forlode alle Disciplene 

ham og flyede.

MATTHÆUS 27:28 Og de afklædte 

ham og kastede en Skarlagens Kappe om 

ham.

29 Og de flettede en Krone af Torne og satte 

den på hans Hoved og gave ham et Rør i 

hans højre Hånd; og de faldt på Knæ for 

ham og spottede ham og sagde: "Hil være 

dig, du Jødernes Konge!"

30 Og de spyttede på ham og toge Røret og 

sloge ham på Hovedet.

31 Og da de havde spottet ham, toge de Kappen 

af ham og iførte ham hans egne Klæder og 

førte ham hen for at korsfæste ham.

MATTHÆUS 27:46 Og ved den niende 

Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: 

"Eli! Eli! Lama Sabaktani?" det er: "Min Gud! 

min Gud! hvorfor har du forladt mig?"

Se også: Salme 22:12-22; Salme 31:12; Salme 38:11,12; Salme 69:18-
22; Salme 88:9; Salme 143:3,4; Esajas 53:4-6,8,10,11; Esajas 63:3; 
Daniel 9:26; Zakarias 13:7; Matthæus 27:39-44; Markus 14:33,34; 

Lukas 22:44; Romerne 8:32; Galaterne 3:13; 1 Peter 2:24.

B01 Messias er Guds søn.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:4 Jeg sluttede en Pagt med 

min udvalgte, tilsvor David, min Tjener:

5 "Jeg lader din Sæd bestå for evigt, jeg bygger 
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din Trone fra Slægt til Slægt!" - Sela.

MATTHÆUS 12:18 "Se, min Tjener, 

som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem 

min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min 

Ånd over ham, og han skal forkynde 

Hedningerne Ret.

19 Han skal ikke kives og ikke råbe, og ingen 

skal høre hans Røst på Gaderne.

20 Han skal ikke sønderbryde det knækkede 

Rør og ikke udslukke den rygende Tande, 

indtil han får ført Retten frem til Sejr.

21 Og på hans Navn skulle Hedninger håbe."

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

APOSTELENES GERNINGER 2:29 I Mænd 

Brødre! Jeg kan sige med Frimodighed til 

eder om Patriarken David, at han er både 

død og begraven, og hans Grav er hos os 

indtil denne Dag.

30 Da han nu var en Profet og vidste, at Gud 

med Ed havde tilsvoret ham, at af hans 

Lænds Frugt skulde en sidde på hans Trone,

Se også: Salme 89:29-35; Jeremias 30:9; Ezekiel 34:23,24; Hoseas 
3:5; Matthæus 3:17; Hebræerne 7:21.

E26 Messias befrielse.

SALME 89:20 Du taled engang i et Syn til 

dine fromme : "Krone satte jeg på en Helt, 

ophøjed en Yngling af Folket;

5 MOSEBOG 18:18 Jeg vil lade en 

Profet som dig fremstå for dem af deres 

Brødre og lægge mine Ord i hans Mund, og 

han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!

19 Og enhver, der ikke vil høre mine Ord, som 

han taler i mit Navn, ham vil jeg kræve til 

Regnskab.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 7:16 Men Frygt betog alle, og de 

priste Gud og sagde: "Der er en stor Profet 

oprejst iblandt os, og Gud har besøgt sit 

Folk."

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

FILIPPERNE 2:6 han, som, da han var i Guds 

Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være 

Gud lig,

7 men forringede sig selv, idet han tog en 

Tjeners Skikkelse på og blev Mennesker lig;

8 og da han i Fremtræden fandtes som et 

Menneske, fornedrede han sig selv, så han 

blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden.

9 Derfor har også Gud højt ophøjet ham og 

skænket ham det Navn, som er over alle 

Navne,

10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, 

deres i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden,
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11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

AABENBARINGE 3:7 Og skriv til 

Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger 

den hellige, den sanddru, han, som har 

Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen 

lukker i, og lukker i, så ingen lukker op:

Se også: 5 Mosebog 33:29; Markus 1:24; Hebræerne 2:9-17.

B05 Messias er fyldt med Helligånden.

D01 Messias salvelse.

SALME 89:21 jeg har fundet David, min 

Tjener, salvet ham med min hellige Olie;

22 thi min Hånd skal holde ham fast, og min 

Arm skal give ham Styrke.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

JOHANNES 3:34 Thi han, hvem Gud 

udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig 

ikke Ånden efter Mål.

JOHANNES 12:3 Da tog Maria et Pund af 

ægte, såre kostbar Nardussalve og salvede 

Jesu Fødder og tørrede hans Fødder med sit 

Hår; og Huset blev fuldt af Salvens Duft.

JOHANNES 12:7 Da sagde Jesus: "Lad hende 

med Fred, hun har jo bevaret den til min 

Begravelsesdag!

APOSTELENES GERNINGER 10:38 det om 

Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede 

ham med den Helligånd og Kraft, han, som 

drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, 

som vare overvældede af Djævelen; thi Gud 

var med ham;

HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

9 Du elskede Retfærdighed og hadede 

Lovløshed, derfor har Gud, din Gud, 

salvet dig med Glædens Olie fremfor dine 

Medbrødre".

Se også: #2; Salme 89:14; Esajas 41:10; Esajas 42:1; Zakarias 
10:12; Matthæus 26:12.

E13 Gud bekræfter Messias tjeneste.

   

SALME 89:23 Ingen Fjende skal overvælde 

ham, ingen Nidding trykke ham ned;

MATTHÆUS 4:1 Da blev Jesus af Ånden ført 

op i Ørkenen for at fristes af Djævelen.

2 Og da han havde fastet fyrretyve Dage og 

fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig.

3 Og Fristeren gik til ham og sagde: "Er du 

Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive 

Brød."

4 Men han svarede og sagde: "Der er skrevet: 

Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men 

af hvert Ord, som udgår igennem Guds 

Mund."

5 Da. tager Djævelen ham med sig til 

den hellige Stad og stiller ham på 

Helligdommens Tinde og siger til ham:

6 "Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der 

er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling 
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om dig, og de skulle bære dig på Hænder, 

for at du ikke skal støde din Fod på nogen 

Sten."

7 Jesus sagde til ham: "Der er atter skrevet: Du 

må ikke friste Herren din Gud."

8 Atter tager Djævelen ham med sig op på et 

såre højt Bjerg og viser ham alle Verdens 

Riger og deres Herlighed; og han sagde til 

ham:

9 "Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde 

ned og tilbede mig."

10 Da siger Jesus til ham: "Vig bort, Satan! thi 

der er skrevet: Du skal tilbede Herren din 

Gud og tjene ham alene."

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:24 jeg knuser hans Fjender 

foran ham og nedstøder dem, der bader 

ham;

JOHANNES 15:23 Den, som hader mig, hader 

også min Fader.

LUKAS 19:27 Men fører disse mine 

Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde 

være Konge over dem, og hugger dem ned 

for mine Øjne!"

Se også: #1; Salme 2:1-6; Salme 21:9,10; Salme 110:1; Salme 132:8.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:25 med ham skal min 

Trofasthed og Miskundhed være, hans Horn 

skal løfte sig ved mit Navn;

JOHANNES 17:6 Jeg har åbenbaret dit Navn 

for de Mennesker, som du har givet mig ud 

af Verden; de vare dine, og du gav mig dem. 

og de have holdt dit Ord.

JOHANNES 17:11 Og jeg er ikke mere i Verden, 

men disse ere i Verden, og jeg kommer til 

dig. Hellige Fader! bevar dem i dit Navn, 

hvilket du har givet mig, for at de må være et 

ligesom vi.

JOHANNES 17:25 Retfærdige Fader! og Verden 

har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og 

disse have kendt, at du har udsendt mig.

Se også: #1; Salme 89:17,18,29,34; Salme 91:14.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:26 jeg lægger Havet under hans 

Hånd og Strømmene under hans højre;

2 MOSEBOG 23:21 Tag dig vel i Vare 

for ham og adlyd ham; vær ikke genstridig 

imod ham, thi han skal ikke tilgive eders 

Overtrædelser, efterdi mit Navn er i ham.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1.
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A05 Messias forhold til hans Far.

B01 Messias er Guds søn.

SALME 89:27 mig skal han kalde: min 

Fader, min Gud og min Frelses Klippe.

MATTHÆUS 11:27 Alle Ting ere mig 

overgivne af min Fader; og ingen kender 

Sønnen uden Faderen, og ingen kender 

Faderen uden Sønnen, og den, for hvem 

Sønnen vil åbenbare ham.

LUKAS 23:46 Og Jesus råbte med høj Røst 

og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler 

jeg min Ånd;" og da han havde sagt det, 

udåndede han.

JOHANNES 14:7 Havde I kendt mig, da havde 

I også kendt min Fader; og fra nu af kende I 

ham og have set ham."

JOHANNES 14:23 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde 

mit Ord; og min Fader skal elske ham, og 

vi skulle komme til ham og tage Bolig hos 

ham.

JOHANNES 20:17 Jesus siger til hende: "Rør 

ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren 

til min Fader; men gå til mine Brødre og 

sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders 

Fader og til min Gud og eders Gud."

2 KORINTERNE 6:18 "og jeg vil være 

eders Fader, og I skulle være mine Sønner og 

Døtre, siger Herren, den Almægtige."

HEBRÆERNE 1:5 Thi til hvilken af Englene 

sagde han nogen Sinde: "Du er min Søn, jeg 

har født dig i Dag"? og fremdeles: "Jeg skal 

være ham en Fader, og han skal være mig en 

Søn"?

AABENBARINGE 3:21 Den, som sejrer, 

ham vil jeg give at tage Sæde hos mig på 

min Trone, ligesom jeg har sejret og har 

taget Sæde hos min Fader på hans Trone.

Se også: 2 Samuel 22:47; Første Krønikebog 22:10; Salme 18:47; 
Salme 62:3,7,8; Salme 95:1; Matthæus 10:32,33; Matthæus 

26:39,42; Johannes 8:54; Johannes 11:41; Galaterne 4:6.

A04 Messias findes i al evighed.

B01 Messias er Guds søn.

E13 Gud bekræfter Messias tjeneste.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:28 Jeg gør ham til førstefødt, den 

største blandt Jordens Konger;

29 jeg bevarer for evigt min Miskundhed mod ham, 

min Pagt skal holdes ham troligt;

30 jeg lader hans Æt bestå for evigt, hans Trone, så 

længe Himlen er til.

APOSTELENES GERNINGER 13:32 Og vi 

forkynde eder den Forjættelse, som blev 

given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne 

for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;

33 som der også er skrevet i den anden Salme: 

"Du er min Søn, jeg har født dig i Dag."

34 Men at han har oprejst ham fra de døde, 

så at han ikke mere skal vende tilbage til 

Forrådnelse, derom har han sagt således: 

"Jeg vil give eder Davids hellige Forjættelser, 

de trofaste."

HEBRÆERNE 1:5 Thi til hvilken af Englene 

sagde han nogen Sinde: "Du er min Søn, jeg 

har født dig i Dag"? og fremdeles: "Jeg skal 

være ham en Fader, og han skal være mig en 
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Søn"?

6 Og når han atter indfører den førstefødte 

i Verden, hedder det: "Og alle Guds Engle 

skulle tilbede ham".

7 Og om Englene hedder det: "Han gør sine 

Engle til Vinde og sine Tjenere til Ildslue";

8 men om Sønnen,: "Din Trone, o Gud! står i 

al Evighed, og Rettens Kongestav er dit Riges 

Kongestav.

KOLOSSENSERN 1:15 han, som er 

den usynlige Guds Billede, al Skabnings 

førstefødte;

16 thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene 

og på Jorden, de synlige og de usynlige, være 

sig Troner eller Herredømmer eller Magter 

eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved 

ham og til ham;

17 og han er forud for alle Ting, og alle Ting 

bestå ved ham.

18 Og han er Legemets Hoved, nemlig 

Menighedens, han, som er Begyndelsen, 

førstefødt ud af de døde, for at han skulde 

blive den ypperste i alle Ting;

19 thi det behagede Gud, at i ham skulde hele 

Fylden bo,

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #4; Romerne 8:20.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 89:36 Ved min Hellighed svor jeg 

een Gang for alle - David sviger jeg ikke:

37 Hans Æt skal blive for evigt, hans Trone for mig 

som Solen,

38 stå fast som Månen for evigt, og Vidnet på 

Himlen er sanddru, - Sela.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

Se også: Esajas 9:7; Aabenbaringe 1:5.

A04 Messias findes i al evighed.

SALME 90:2 Førend Bjergene fødtes 

og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til 

Evighed er du, o Gud!

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Se også: Ordsprogene 8:22-26; Esajas 44:6; Hebræerne 1:10-12; 
Hebræerne 13:8; Aabenbaringe 1:8.

E03 Messias fristelse.

SALME 91:11 thi han byder sine Engle at 

vogte dig på alle dine Veje;

12 de skal bære dig på deres Hænder, at du ikke 

skal støde din Fod på nogen Sten;

LUKAS 4:9 Og han førte ham 

til Jerusalem og stillede ham på 

Helligdommens Tinde og sagde til ham: 

"Dersom du er Guds Søn, da kast dig ned 
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herfra;

10 thi der er skrevet: Han skal give sine Engle 

Befaling om dig, at de skulle bevare dig,

11 og at de skulle bære dig på Hænderne, for at 

du ikke skal støde din Fod på nogen Sten."

12 Og Jesus svarede og sagde til ham: "Der er 

sagt: Du må ikke friste Herren din Gud."

Se også: Matthæus 4:6; Hebræerne 1:14.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

SALME 91:13 du skal træde på Slanger og 

Øgler, trampe på Løver og Drager.

 

MARKUS 16:18 de skulle tage på Slanger, og 

dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke 

skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, 

og de skulle helbredes."

APOSTELENES GERNINGER 28:3 Men 

da Paulus samlede en Bunke Ris og lagde 

på Bålet, krøb der en Øgle ud på Grund af 

Varmen og hængte sig fast ved hans Hånd.

4 Da nu Barbarerne så Dyret hænge ved 

hans Hånd, sagde de til hverandre: 

"Sikkert er denne Mand en Morder, hvem 

Gengældelsen ikke har tilstedt at leve, skønt 

han er reddet fra Havet."

5 Men han rystede Dyret af i Ilden, og der 

skete ham intet ondt.

2 TIMOTEUS 4:17 Men Herren stod hos mig og 

styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde 

fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne 

høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Se også: Esajas 1:6-8; Esajas 35:9; Esajas 65:25; Daniel 6:22; 
Aabenbaringe 5:5.

F01 Messias død er forudsagt.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

G03 Messias ophøjelse forudsiges.

SALME 91:14 "Da han klynger sig til mig, 

frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han 

kender mit Navn;

15 kalder han på mig, svarer jeg ham, i 

Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og 

giver ham Ære:

16 med et langt Liv mætter jeg ham og lader 

ham skue min Frelse!"

 

JOHANNES 12:28 Fader herliggør dit Navn!" Da 

kom der en Røst fra Himmelen: "Både har 

jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre 

det."

JOHANNES 13:32 Dersom Gud er herliggjort i 

ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og 

han skal snart herliggøre ham.

JOHANNES 14:23 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde 

mit Ord; og min Fader skal elske ham, og 

vi skulle komme til ham og tage Bolig hos 

ham.

JOHANNES 16:14 Han skal herliggøre mig; thi 

han skal tage af mit og forkynde eder.

JOHANNES 16:27 thi Faderen selv elsker eder, 

fordi I have elsket mig og troet, at jeg er 

udgået fra Gud.

JOHANNES 21:19 Men dette sagde han for 

at betegne, med hvilken Død han skulde 

herliggøre Gud. Og da han havde sagt dette, 

siger han til ham: "Følg mig!"
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HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

8 og således, endskønt han var Søn, lærte 

Lydighed af det, han led,

Se også: Romerne 8:28; Salme 18:4,5; Salme 16:10; Salme 21:5; 
Salme 61:6,7.

A04 Messias findes i al evighed.

D04 Messias hverv som Konge.

SALME 93:1 HERREN har vist, han er 

Konge, har iført sig Højhed, HERREN har 

omgjordet sig med Styrke. Han grundfæsted 

Jorden, den rokkes ikke.

2 Din Trone står fast fra fordum, fra Evighed 

er du!

ORDSPROGENE 8:22 Mig skabte 

HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, 

førend han skabte andet;

23 jeg blev frembragt i Evigheden, i 

Begyndelsen, i Jordens tidligste Tider;

HEBRÆERNE 1:2 hvem han har sat til Arving 

af alle Ting, ved hvem han også har skabt 

Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds 

Glans og hans Væsens udtrykte Billede og 

bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at 

have gjort Renselse fra Synderne har sat sig 

ved Majestætens højre Hånd i det høje,

AABENBARINGE 19:6 Og jeg hørte 

som en Røst af en stor Skare og som en 

Lyd af mange Vande og, som en Lyd af 

stærke Tordener, der sagde: Halleluja! thi 

Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt 

Kongedømmet.

7 Lader os glæde og fryde os og give ham 

Æren; thi Lammets Bryllup er kommet, og 

hans Brud har gjort sig rede.

Se også: #1; #2; Mikas 5:1; Hebræerne 1:10-12; Hebræerne 13:8; 
Aabenbaringe 1:8,17,18.

A08 Messias navne og titler.

H05 Messias kommende herlighed og magt

SALME 95:1 Kom, lad os Juble, for 

HERREN, råbe af fryd for vor Frelses Klippe,

2 møde med Tak for hans Åsyn, juble i Sang til 

hans Pris!

3 Thi HERREN er en vældig Gud, en Konge 

stor over alle Guder;

2 SAMUEL 22:2 Han sang: "HERRE, min 

Klippe, min Borg, min Befrier,

2 SAMUEL 22:32 Ja, hvem er Gud uden 

HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud,

2 SAMUEL 22:47 HERREN lever, højlovet min 

Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

2 SAMUEL 23:3 Jakobs Gud talede til 

mig, Israels Klippe sagde: "En retfærdig 

Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i 

Gudsfrygt,

1 KORINTERNE 10:4 og drak alle den 

samme åndelige Drik; thi de drak af en 

åndelig Klippe, som fulgte med; men 

Klippen var Kristus.

Se også: #1; #4; 5 Mosebog 32:4,15,18; Salme 18:1-3,32,47; Salme 
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19:15; Salme 31:3,4; Salme 62:3,7,8; Salme 71:3; Salme 73:26; 
Salme 78:35; Salme 89:27; Salme 92:16; Salme 94:22; Salme 

144:1; Esajas 26:4; Esajas 30:29; Esajas 44:8.

B06 Messias er den gode hyrde.

E26 Messias befrielse.

SALME 95:7 Thi han er vor Gud, og vi er 

det Folk, han vogter, den Hjord, han leder. 

Ak, lytted I dog i Dag til hans Røst:

8 "Forhærder ej eders Hjerte som ved Meriba, 

som dengang ved Massa i Ørkenen,

9 da eders Fædre fristede mig, prøved mig, 

skønt de havde set mit Værk.

10 Jeg væmmedes fyrretyve År ved denne Slægt, 

og jeg sagde: Det er et Folk med vildfarne 

Hjerter, de kender ej mine Veje.

11 Så svor jeg da i min Vrede: De skal ikke gå 

ind til min Hvile!

MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg 

er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I 

finde Hvile for eders Sjæle.

JOHANNES 10:14 Jeg er den gode Hyrde, og 

jeg kender mine, og mine kende mig,

15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender 

Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Fårene.

16 Og jeg har andre Får, som ikke høre til 

denne Fold; også dem bør jeg føre, og de 

skulle høre min Røst; og der skal blive een 

Hjord, een Hyrde.

HEBRÆERNE 3:7 Derfor, som den Helligånd 

siger: "I Dag, når I høre hans Røst,

8 da forhærder ikke eders Hjerter, som det 

skete i Forbitrelsen, på Fristelsens Dag i 

Ørkenen,

9 hvor eders Fædre fristede mig ved at sætte 

mig på Prøve, og de så dog mine Gerninger i 

fyrretyve År.

10 Derfor harmedes jeg på denne Slægt og 

sagde: De fare altid vild i Hjertet; men de 

kendte ikke mine Veje,

11 så jeg svor i min Vrede: Sandelig, de skulle 

ikke gå ind til min Hvile" -

12 så ser til, Brødre! at der ikke nogen Sinde 

i nogen af eder skal findes et ondt, vantro 

Hjerte, så at han falder fra den levende Gud.

13 Men formaner hverandre hver Dag, så længe 

det hedder "i Dag", for at ikke nogen af eder 

skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

14 Thi vi ere blevne delagtige i Kristus, såfremt 

vi fastholde vor første Fortrøstning urokket 

indtil Enden.

15 Når der sigs: "I Dag, - når I høre hans Røst, 

da forhærder ikke eders Hjerter som i 

Forbitrelsen":

16 hvem vare da vel de, som hørte og dog voldte 

Forbitrelse? Mon ikke alle, som gik ud af 

Ægypten ved Moses?

17 Men på hvem harmedes han i fyrretyve År? 

Mon ikke på dem, som syndede, hvis døde 

Kroppe faldt i Ørkenen?

18 Og over for hvem tilsvor han, at de ikke 

skulde gå ind til hans Hvile, uden dem, som 

vare blevne genstridige?

19 Og vi se, at de ikke kunde gå ind på Grund 

af Vantro.

HEBRÆERNE 4:1 Lader os derfor, da der 

endnu står en Forjættelse tilbage om at 

indgå til hans Hvile, vogte os for, at nogen af 

eder skal mene, at han er kommen for silde.

2 Thi også os er der forkyndt godt Budskab 

ligesom hine; men Ordet, som de hørte, 

hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet 
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med Troen hos dem, som hørte det.

3 Thi vi gå ind til Hvilen, vi, som ere komne til 

Troen, efter hvad han har sagt: "Så svor jeg i 

min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gå ind til 

min Hvile", omendskønt Gerningerne vare 

fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.

4 Thi han har et Sted sagt om den syvende 

Dag således: "Og Gud hvilede på den 

syvende Dag fra alle sine Gerninger."

5 Og fremdeles på dette Sted: "Sandelig, de 

skulle ikke gå ind til min Hvile."

6 Efterdi der altså står tilbage, at nogle skulle 

gå ind til den, og de, hvem der først blev 

forkyndt godt Budskab, ikke gik ind for 

deres Genstridigheds Skyld:

7 så bestemmer han atter en Dag: "I Dag", 

siger han ved David så lang Tid efter, (som 

ovenfor sagt): "I Dag, når I høre hans Røst, 

da forhærder ikke eders Hjerter!"

8 Thi dersom Josva havde skaffet dem Hvile, 

da vilde han ikke tale om en anden Dag 

siden efter.

9 Altså er der en Sabbatshvile tilbage for Guds 

Folk.

10 Thi den, som er gået ind til hans Hvile, 

også han har fået Hvile fra sine Gerninger, 

ligesom Gud fra sine.

11 Lader os derfor gøre os Flid for at gå ind til 

hin Hvile, for at ikke nogen skal falde ved 

den samme Genstridighed, som hine gave 

Eksempel på.

1 PETER 2:25 Thi I vare vildfarende som 

Får, men ere nu vendte om til eders Sjæles 

Hyrde og Tilsynsmand.

JUDAS 1:5 Men skønt I een Gang for 

alle vide det alt sammen, vil jeg minde eder 

om, at da Herren havde frelst Folket ud af 

Ægyptens Land, ødelagde han næste Gang 

dem, som ikke troede,

Se også: 1 Mosebog 2:2,3; 2 Mosebog 17:2-7; 4 Mosebog 14:11-30; 
5 Mosebog 1:34,35; 5 Mosebog 2:14-16; Salme 78:17,18,40,41,56; 

Apostelenes gerninger 20:28; 1 Korinterne 10:9; Hebræerne 11:16; 
Hebræerne 12:25; Aabenbaringe 14:13.

E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

SALME 96:1 Syng HERREN en ny sang, 

syng for Herren, al jorden,

2 syng for HERREN og lov hans Navn, fortæl 

om hans Frelse Dag efter Dag,

3 kundgør hans Ære blandt Folkene, hans 

Undere blandt alle Folkeslag!

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 

Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

EFESERNE 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet 

os med al åndelig Velsignelse i det 

himmelske i Kristus,

AABENBARINGE 5:13 Og hver Skabning, 

som er i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, 

hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, 

og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og 

Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

AABENBARINGE 14:6 Og jeg så en anden 

Engel flyve midt oppe under Himmelen, 
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som havde et evigt Evangelium at forkynde 

for dem, der bo på Jorden, og for alle 

Folkeslag og Stammer og Tungemål og Folk,

7 og han sagde med høj Røst: Frygter Gud 

og giver ham Ære, thi hans Doms Time er 

kommen, og tilbeder ham, som har gjort 

Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes 

Kilder.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 96:7 Giv HERREN, I Folkeslags 

Slægter, giv HERREN Ære og Pris,

8 giv HERREN hans Navns Ære, bring Gaver 

og kom til hans Forgårde,

9 tilbed HERREN i helligt Skrud, bæv for hans 

Åsyn, al Jorden!

10 Sig blandt Folkeslag: "HERREN har vist, 

han er Konge, han grundfæsted Jorden, 

den rokkes ikke, med Retfærd dømmer han 

Folkene."

11 Himlen glæde sig, Jorden juble, Havet med 

dets Fylde bruse,

12 Marken juble og alt, hvad den bærer! Da 

fryder sig alle Skovens Træer

13 for HERRENs Åsyn, thi han kommer, han 

kommer at dømme Jorden; han dømmer 

Jorden med Retfærd og Folkene i sin 

Trofasthed.

GALATERNE 1:16 at åbenbare sin Søn i mig, 

for at jeg skulde forkynde Evangeliet om 

ham iblandt Hedningerne: da spurgte jeg 

straks ikke Kød og Blod til Råds,

1 TESSALONIKERNE 4:16 Thi Herren selv 

skal stige ned fra Himmelen med et Tilråb, 

med Overengels Røst og med Guds Basun, 

og de døde i Kristus skulle opstå først;

17 derefter skulle vi levende, som blive tilbage, 

bortrykkes tillige med dem i Skyer til at 

møde Herren i Luften; og så skulle vi altid 

være sammen med Herren.

18 Så trøster hverandre med disse Ord!

2 TESSALONIKERNE 1:10 når han kommer 

for på hin Dag at herliggøres i sine hellige og 

beundres i alle dem, som have troet; thi troet 

blev vort Vidnesbyrd til eder.

2 TIMOTEUS 4:8 I øvrigt henligger 

Retfærdighedens Krans til mig, hvilken 

Herren, den retfærdige Dommer, skal 

give mig på hin Dag, og ikke alene mig, 

men også alle dem, som have elsket hans 

Åbenbarelse.

TITUS 2:13 forventende det salige Håb 

og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi 

Herligheds Åbenbarelse,

2 PETER 3:12 idet I forvente og 

fremskynde Guds Dags Tilkommelse, 

for hvis Skyld Himle skulle antændes og 

opløses, og Elementer komme i Brand og 

smelte.

AABENBARINGE 11:18 og Folkeslagene 

vrededes, og din Vrede kom og Tiden til, 

at de døde skulle dømmes, og til at give 

Lønnen til dine Tjenere, Profeterne, og de 

hellige og dem, som frygte dit Navn, de små 

og de store, og til at ødelægge dem, som 

lægge Jorden øde.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 
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Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

Se også: #1; #2; #6.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 97:1 HERREN har vist, han er 

Konge! Jorden juble, lad glædes de mange 

Strande!

2 Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret 

er hans Trones Støtte;

3 Ild farer frem foran ham, og luer iblandt 

hans Fjender.

4 Hans Lyn lyste op på Jorderig, Jorden så det 

og skjalv;

5 Bjergene smelted som Voks for HERREN, 

for hele Jordens Herre;

6 Himlen forkyndte hans Retfærd, alle 

Folkeslag skued hans Herlighed.

2 TESSALONIKERNE 1:8 med Lueild, når 

han tager Hævn over dem, som ikke kende 

Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres 

Jesu Evangelium,

HEBRÆERNE 12:29 Thi vor Gud er en 

fortærende Ild.

2 PETER 3:10 Men Herrens Dag skal 

komme som en Tyv; på den skulle Himlene 

forgå med stort Bulder, og Elementerne 

skulle komme i Brand og opløses, og Jorden 

og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.

11 Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke 

færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,

12 idet I forvente og fremskynde Guds Dags 

Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle 

antændes og opløses, og Elementer komme i 

Brand og smelte.

AABENBARINGE 1:7 Se, han kommer 

med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, også 

de, som have gennemstunget ham, og alle 

Jordens Stammer skulle jamre ved hans 

Komme. Ja, Amen!

AABENBARINGE 5:13 Og hver Skabning, 

som er i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, 

hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, 

og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og 

Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

AABENBARINGE 6:16 og de sagde til 

Bjergene og Klipperne: Falder over os og 

skjuler os for Hans Åsyn, som sidder på 

Tronen, og for Lammets Vrede!

17 Thi deres Vredes støre Dag er kommen; og 

hvem kan bestå?

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 19:2 Thi sande og 

retfærdige ere hans Domme, at han har 

dømt den store Skøge, som fordærvede 

Jorden med sin Utugt, og krævet sine 

Tjeneres Blod af hendes Hånd.

Se også: #1; #6; #7.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

SALME 98:1 Syng HERREN en sang, thi 

vidunderlige ting har han gjort; Sejren vandt 

ham hans højre, hans hellige Arm.

2 Sin Frelse har HERREN gjort kendt, 

åbenbaret sin Retfærd for Folkenes Øjne;

3 han kom sin Nåde mod Jakob i Hu, sin 

Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord 

har skuet vor Guds Frelse.

ESAJAS 52:10 Han blotter sin hellige Arm 

for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue 

Frelsen fra vor Gud.

ESAJAS 52:15 skal Folk i Mængde undres, 

Konger blive stumme over ham; thi hvad 

ikke var sagt dem, ser de, de skuer, hvad de 

ikke havde hørt.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

19 Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til 

mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens 

og Sønnens og den Helligånds Navn,

MARKUS 16:15 Og han sagde til dem: "Går 

ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al 

Skabningen!

LUKAS 1:70 således som han talte ved 

sine hellige Profeters Mund fra fordums Tid,

71 en Frelse fra vore Fjender og fra alle deres 

Hånd, som hade os,

72 for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre 

og ihukomme sin hellige Pagt,

73 den Ed, som han svor vor Fader Abraham, at 

han vilde give os,

74 at vi, friede fra vore Fjenders Hånd, skulde 

tjene ham uden Frygt,

75 i Hellighed og Retfærdighed for hans Åsyn, 

alle vore Dage.

LUKAS 2:30 Thi mine Øjne have set din 

Frelse,

31 som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn,

32 et Lys til at oplyse Hedningerne og en 

Herlighed for dit Folk Israel."

ROMERNE 10:18 Men jeg siger: Have de ikke 

hørt? Jo vist, "over hele Jorden er deres Røst 

udgået og til Jorderiges Grænser deres Ord."

ROMERNE 15:8 Jeg siger nemlig, at 

Kristus er bleven Tjener for omskårne for 

Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste 

Forjættelserne til Fædrene;

9 men at Hedningerne skulle prise Gud for 

hans Barmhjertigheds Skyld, som der er 

skrevet: "Derfor vil jeg bekende dig iblandt 

Hedninger og lovsynge dit Navn,"

Se også: 3 Mosebog 26:14-45; Salme 106:45; Esajas 45:21-23; Esajas 
49:6; Mikas 7:20; Lukas 3:6.

B13 Messias myndighed.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 98:4 Råb af Fryd for HERREN, al 

Jorden, bryd ud i Jubel og Lovsang;

5 lovsyng HERREN til Citer, lad Lovsang tone 

til Citer,

6 råb af Fryd for Kongen, HERREN, til 

Trompeter og Hornets Klang!

7 Havet med dets Fylde skal bruse, Jorderig og 

de, som bor der,
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8 Strømmene klappe i Hænder, Bjergene juble 

til Hobe

9 for HERRENs Åsyn, thi han kommer, han 

kommer at dømme Jorden; han dømmer 

Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

MATTHÆUS 24:30 Og da skal 

Menneskesønnens Tegn vise sig på 

Himmelen; og da skulle alle Jordens 

Stammer jamre sig, og de skulle se 

Menneskesønnen komme på Himmelens 

Skyer med Kraft og megen Herlighed.

MATTHÆUS 26:64 Jesus siger til ham: 

"Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra 

nu af skulle I se Menneskesønnen sidde 

ved Kraftens højre Hånd og komme på 

Himmelens Skyer."

AABENBARINGE 1:7 Se, han kommer 

med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, også 

de, som have gennemstunget ham, og alle 

Jordens Stammer skulle jamre ved hans 

Komme. Ja, Amen!

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 14:14 Og jeg, så, og se 

en hvid Sky, og på Skyen sad der en lig en 

Menneskesøn med en Guldkrone på sit 

Hoved og en skarp Segl i sin Hånd.

15 Og en anden Engel gik ud fra Templet og 

råbte med høj Røst til ham, som sad på 

Skyen: Udsend din Segl og høst; thi Timen 

til at høste er kommen, fordi Jordens Høst er 

moden.

16 Og han, som sad på Skyen, lod sin Segl gå 

over Jorden, og Jorden blev høstet.

Se også: #5; #6; Apostelenes gerninger 1:9-11.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 99:1 HERREN har vist, han 

er Konge, Folkene bæver, han troner på 

Keruber, Jorden skælver!

2 Stor er HERREN på Zion, ophøjet over alle 

Folkeslag;

3 de priser dit Navn, det store og frygtelige; 

hellig er han!

4 Du er en Konge, der elsker Retfærd, Retten 

har du grundfæstet, i Jakob, øved du Ret og 

Retfærd.

5 Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans 

Fødders Skammel; hellig er han!

ESAJAS 14:32 Og hvad skal der svares 

Folkets Sendebud? At HERREN har 

grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk 

søger Tilflugt der.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 
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retfærdiges Ånder

24 og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og 

til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end 

Abel.

1 JOHANNES 3:3 Og hver den, som har dette 

Håb til ham, renser sig selv, ligesom han er 

ren.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

AABENBARINGE 19:16 Og på Kappen, på 

sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers 

Konge og Herrers Herre.

 
Se også: #1; #2.

F11 Messias lidelse.

SALME 102:1 En Bøn. Til Brug for en 

Hjælpeløs, når han føler Afmagt og udøser 

sin Klage for Herren (102:2) HERRE, lyt til 

min bøn, lad mit råb komme til dig,

2 En Bøn. Til Brug for en Hjælpeløs, når han 

føler Afmagt og udøser sin Klage for Herren 

(102:2) HERRE, lyt til min bøn, lad mit råb 

komme til dig,

3 skjul dog ikke dit Åsyn for mig; den Dag jeg 

stedes i Nød, bøj da dit Øre til mig; når jeg 

kalder, så skynd dig og svar mig!

4 Thi mine Dage svinder som Røg, mine 

Ledemod brænder som Ild;

5 mit Hjerte er svedet og - visnet som Græs, 

thi jeg glemmer at spise mit Brød.

6 Under min Stønnen klæber mine Ben til 

Huden;

7 jeg ligner Ørkenens Pelikan, er blevet som 

Uglen på øde Steder;

8 om Natten ligger jeg vågen og jamrer så 

ensom som Fugl på Taget;

9 mine Fjender håner mig hele Dagen; de der 

spotter mig, sværger ved mig.

10 Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander 

min Drik med Tårer

11 over din Harme og Vrede, fordi du tog mig 

og slængte mig bort;

12 mine Dage hælder som Skyggen, som 

Græsset visner jeg hen.

MARKUS 14:33 Og han tager Peter og Jakob 

og Johannes med sig, og han begyndte at 

forfærdes og svarlig at ængstes.

34 Og han siger til dem: "Min Sjæl er dybt 

bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger!"

LUKAS 22:44 Og da han var i Dødsangst, 

bad han heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 
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ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

SALME 102:14 du vil rejse dig og forbarme 

dig over Zion, når Nådens Tid, når Timen er 

inde;

15 thi dine Tjenere elsker dets Sten og ynkes 

over dets Grushobe.

16 Og HERRENs Navn skal Folkene frygte, din 

Herlighed alle Jordens Konger;

17 thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se 

i sin Herlighed;

18 han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader 

ej deres Bøn uænset.

19 For Efterslægten skal det optegnes, af Folk, 

der skal fødes, skal prise HERREN;

20 thi han ser ned fra sin hellige Højsal, 

HERREN skuer ned fra Himmel til Jord

21 for at høre de fangnes Stønnen og give de 

dødsdømte Frihed,

22 at HERRENs Navn kan forkyndes i Zion, 

hans - Pris i Jerusalem,

23 når Folkeslag og Riger til Hobe samles for at 

tjene HERREN.

ZAKARIAS 2:14 Jubl og glæd dig, Zions 

Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i 

din Midte, lyder det fra HERREN."

15 Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig 

til HERREN og være hans Folk og bo i din 

Midte, og du skal kende, at Hærskarers 

HERRE har sendt mig til dig.

16 Og HERREN tager Juda til Arvelod på den 

hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

LUKAS 2:32 et Lys til at oplyse 

Hedningerne og en Herlighed for dit Folk 

Israel."

APOSTELENES GERNINGER 13:46 Men 

Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: 

"Det var nødvendigt, at Guds Ord først 

skulde tales til eder; men efterdi I støde det 

fra eder og ikke agte eder selv værdige til det 

evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.

47 Thi således har Herren befalet os: "Jeg har 

sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være 

til Frelse lige ud til Jordens Ende."

48 Men da Hedningerne hørte dette, bleve de 

glade og priste Herrens Ord, og de troede, så 

mange, som vare bestemte til evigt Liv,

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

AABENBARINGE 21:24 Og Folkeslagene 

skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger 

bringe deres Herlighed til den,

Se også: #1; #2; #3; #4; Salme 51:20; Apostelenes gerninger 10:45; 
Apostelenes gerninger 11:1,18; Apostelenes gerninger 13:42.

A06 Messias er Skaberen.

SALME 102:26 Du grundfæsted fordum 
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Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

27 de falder, men du består, alle slides de op 

som en Klædning;

28 som Klæder skifter du dem; de skiftes, men 

du er den samme, og dine År får aldrig 

Ende!

LUKAS 21:33 Himmelen og Jorden skulle 

forgå; men mine Ord skulle ingenlunde 

forgå.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

HEBRÆERNE 1:10 Og: "Du, Herre! 

har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og 

Himlene ere dine Hænders Gerninger.

11 De skulle forgå, men du bliver; og de skulle 

til Hobe ældes som et Klædebon,

12 ja, som et Klæde skal du sammenrulle 

dem, og de skulle omskiftes; men du er den 

samme, og dine År skulle ikke få Ende".

HEBRÆERNE 13:8 Jesus Kristus er i 

Går og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Se også: 2 Peter 3:7-12; Aabenbaringe 20:11; Aabenbaringe 21:1.

E21 Messias skal tilgive synd.

SALME 103:3 Han, som tilgiver alle dine 

Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

12 Så langt som Østen er fra Vesten, har han 

fjernet vore Synder fra os.

SALME 147:3 han læger dem, hvis Hjerte 

er sønderknust, og forbinder deres Sår;

ESAJAS 33:24 Ingen Indbygger siger: "Jeg 

er syg!" Folket der har sin Synd forladt.

ESAJAS 43:25 Din Misgerning sletter jeg 

ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej 

dine Synder i Hu.

ESAJAS 53:5 Men han blev såret for 

vore Overtrædelser, knust for vor Brødres 

Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik 

Lægedom ved hans Sår.

MARKUS 2:5 Og da Jesus så deres Tro, 

siger han til den værkbrudne: "Søn! dine 

Synder ere forladte."

MARKUS 2:10 Men for at I skulle vide, 

at Menneskesønnen har Magt på Jorden 

til at forlade Synder," siger han til den 

værkbrudne:

11 "Jeg siger dig: Stå op, tag din Seng, og gå til 

dit Hus!"

JAKOB 5:15 Og Troens Bøn skal frelse 

den syge, og Herren skal oprejse ham, og 

har han gjort Synder, skulle de forlades ham.

1 JOHANNES 1:7 Men dersom vi vandre 

i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi 

Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, 

Blod renser os fra al Synd.
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E11 Messias skal give evigt liv.

E26 Messias befrielse.

SALME 103:4 han, som udløser dit Liv fra 

Graven og kroner dig med Miskundhed og 

Barmhjertighed,

1 KORINTERNE 9:25 Enhver, som 

deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; 

hine nu vel for at få en forkrænkelig Krans, 

men vi en uforkrænkelig.

2 KORINTERNE 1:10 han, som friede 

os ud af så stor en Dødsfare og vil fri os, 

til hvem vi have sat vort Håb, at han også 

fremdeles vil fri os,

GALATERNE 3:13 Kristus har løskøbt os 

fra Lovens Forbandelse, idet han blev en 

Forbandelse for os (thi der er skrevet: 

"Forbandet er hver den, som hænger på et 

Træ"),

2 TIMOTEUS 4:8 I øvrigt henligger 

Retfærdighedens Krans til mig, hvilken 

Herren, den retfærdige Dommer, skal 

give mig på hin Dag, og ikke alene mig, 

men også alle dem, som have elsket hans 

Åbenbarelse.

JAKOB 1:12 Salig den Mand, som holder 

Prøvelse ud; thi når han har stået Prøve, 

skal han få Livets Krans, som Herren har 

forjættet dem, der elske ham.

1 PETER 5:4 og når da Overhyrden 

åbenbares, skulle I få Herlighedens 

uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 2:10 Frygt ikke, for hvad 

du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil 

kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle 

fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. 

Vær tro indtil Døden, så vil jeg give dig 

Livets Krone

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

SALME 103:5 han, som mætter din Sjæl 

med godt, så du bliver ung igen som Ørnen!

2 KORINTERNE 4:16 Derfor tabe vi 

ikke Modet; men om også vort udvortes 

Menneske fortæres, fornyes dog vort 

indvortes Dag for Dag.

1 TIMOTEUS 6:17 Byd dem, som ere rige i den 

nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, 

ej heller sætte Håb til den usikre Rigdom, 

men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting 

at nyde;

B15 Messias vil være fuld af medfølelse.

SALME 103:13 Som en Fader forbarmer sig 

over sine Børn, forbarmer HERREN sig over 

dem, der frygter ham.

APOSTELENES GERNINGER 13:26 I Mænd, 
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Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de 

iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet 

om denne Frelse sendt.

Se også: Esajas 63:15; Jeremias 31:9,20; Malakias 3:16,17.

B22 Guds og Messias godhed.

SALME 103:11 Men så højt som Himlen er 

over Jorden, er hans Miskundhed stor over 

dem, der frygter ham.

17 Men HERRENs Miskundhed varer fra 

Evighed og til Evighed over dem, der frygter 

ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

ESAJAS 54:8 jeg skjulte i skummende 

Vrede et Øjeblik mit Åsyn for dig, men 

forbarmer mig med evig Kærlighed, siger 

din Genløser, HERREN.

JEREMIAS 31:3 i det fjerne åbenbarede 

HERREN sig for dem: Jeg elsked dig med 

evig Kærlighed, drog dig derfor i Nåde.

HOSEAS 2:19 jeg trolover mig med dig i 

Troskab, og du skal kende HERREN.

ROMERNE 2:4 Eller foragter du 

hans Godheds og Tålmodigheds og 

Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at 

Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

ROMERNE 11:22 Så se da Guds Godhed og 

Strenghed: Over dem, som faldt, er der 

Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis 

du bliver i hans Godhed; ellers skal også du 

afhugges.

2 KORINTERNE 6:6 ved Renhed, 

ved Kundskab, ved Langmodighed, ved 

Velvillighed, ved den Helligånd, ved 

uskrømtet Kærlighed,

2 KORINTERNE 10:1 Men jeg 

selv, Paulus, formaner eder ved Kristi 

Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, "når 

I se derpå, er ydmyg iblandt eder, men 

fraværende er modig over for eder",

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

EFESERNE 2:7 for at han i de tilkommende 

Tider kunde vise sin Nådes overvættes 

Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

KOLOSSENSERN 3:12 Så ifører eder 

da som Guds udvalgte, hellige og elskede 

inderlig Barmhjertighed, Godhed, 

Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

TITUS 3:4 Men da Guds, vor 

Frelsers Godhed og Menneskekærlighed 

åbenbaredes,

5 frelste han os, ikke for de Retfærdigheds 

Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men 

efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens 

Bad og Fornyelsen i den Helligånd,

Se også: 4 Mosebog 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; Første 
Krønikebog 16:34,41; Første Krønikebog 17:13; Anden Krønikebog 
20:21; Nehemias 1:5; Nehemias 13:22; Salme 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 
21:8; 25:6,7,10; 26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11; 42:8; 
44:27; 51:3; 52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 
69:14,17; 77:9; 85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 89:3,15,25,29,34,50; 
90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 

143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Ordsprogene 3:3; Ordsprogene 16:6; 
Esajas 16:5; Esajas 54:10; Esajas 63:7; Jeremias 3:12; Jeremias 16:5; 

Jeremias 32:18; Jeremias 33:11; Klagesangene 3:22,32; Joel 2:13; 
Jonas 4:2; Mikas 7:18,20; Zakarias 7:9; Johannes 3:16; Efeserne 

2:3-5.
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E25 Messias skal blive troet og rost.

SALME 103:22 Lov HERREN, alt, hvad han 

skabte, på hvert eneste Sted i hans Rige! Min 

Sjæl, lov HERREN!

AABENBARINGE 5:12 og de sagde med 

høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, 

til at få Kraften og Rigdom og Visdom og 

Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!

13 Og hver Skabning, som er i Himmelen og 

på Jorden og under Jorden og på Havet, ja, 

alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, 

som sidder på Tronen, og Lammet tilhører 

Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i 

Evighedernes Evigheder!

14 Og de fire Væsener sagde: Amen! Og de 

Ældste faldt ned og tilbade.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 107:1 Halleluja! Lov Herren, thi 

han er god, thi hans Miskundhed varer 

evindelig!

2 Så skal HERRENs genløste sige, de, han 

løste af Fjendens Hånd

3 og samlede ind fra Landene, fra Øst og Vest, 

fra Nord og fra Havet.

SALME 107:4-16

JEREMIAS 23:6 I hans Dage skal Juda frelses 

og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal 

give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

LUKAS 1:68 "Lovet være Herren, Israels 

Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk

LUKAS 1:74 at vi, friede fra vore Fjenders 

Hånd, skulde tjene ham uden Frygt,

LUKAS 24:21 Men vi håbede, at han var 

den, som skulde forløse Israel. Men med alt 

dette er det i Dag den tredje Dag, siden dette 

skete.

GALATERNE 3:13 Kristus har løskøbt os 

fra Lovens Forbandelse, idet han blev en 

Forbandelse for os (thi der er skrevet: 

"Forbandet er hver den, som hænger på et 

Træ"),

1 TESSALONIKERNE 1:10 og vente på hans 

Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de 

døde, Jesus, som frier os fra den kommende 

Vrede.

TITUS 2:14 han, som gav sig selv for os, 

for at han måtte forløse os fra al Lovløshed 

og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til 

gode Gerninger.

Se også: #1; #2; #3; Salme 31:6; Esajas 43:1; 2 Korinterne 1:10; 1 
Peter 1:18; Judas 1:5.

B07 Messias almægtighed.

SALME 107:25 han bød, og et Stormvejr 

rejste sig, Bølgerne tårnedes op;

26 mod Himlen steg de, i Dybet sank de, i 

Ulykken svandt deres Mod;

27 de tumled og raved som drukne, borte var al 

deres Visdom;

28 men de råbte til HERREN i Nøden, han 

frelste dem af deres Trængsler,

29 skiftede Stormen til Stille, så Havets Bølger 

tav;
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MATTHÆUS 8:24 Og se, det blev en stærk 

Storm på Søen, så at Skibet skjultes af 

Bølgerne; men han sov.

25 Og de gik hen til ham, vækkede ham og 

sagde: "Herre, frels os! vi forgå."

26 Og han siger til dem: "Hvorfor ere I 

bange, I lidettroende?" Da stod han op og 

truede Vindene og Søen,og det blev ganske 

blikstille.

Se også: Jonas 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.

F07 Messias beskyldning og prøvelse.

SALME 109:1 Du min Lovsangs Gud, vær 

ej tavs!

2 Thi en gudløs, svigefuld Mund har de åbnet 

imod mig, taler mig til med Løgntunge,

3 med hadske Ord omringer de mig og strider 

imod mig uden Grund;

4 til Løn for min Kærlighed er de mig 

fjendske, skønt jeg er idel Bøn;

5 de gør mig ondt for godt, gengælder min 

Kærlighed med Had.

MATTHÆUS 26:59 Men 

Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk 

Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde 

aflive ham.

60 Og de fandt intet, endskønt der trådte mange 

falske Vidner frem.

61 "Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds 

Tempel og bygge det op i tre Dage."

62 Og Ypperstepræsten stod op og sagde til 

ham: "Svarer du intet på, hvad disse vidne 

imod dig?"

JOHANNES 10:32 Jesus svarede dem: "Mange 

gode Gerninger har jeg vist eder fra min 

Fader; for hvilken af disse Gerninger stene I 

mig?"

JOHANNES 15:25 Dog, det Ord, som er skrevet 

i deres Lov, må opfyldes: De hadede mig 

uforskyldt.

Se også: Salme 22:13; Salme 31:14; Salme 35:7,12; Salme 38:21; 
Salme 64:4,5; Salme 69:6; Salme 88:18,19; Salme 140:4.

F05 Messias skal blive forrådt.

SALME 109:8 hans Livsdage blive kun få, 

hans Embede tage en anden;

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

APOSTELENES GERNINGER 1:20 Thi der er 

skrevet i Salmernes Bog: "Hans Bolig blive 

øde, og der være ingen, som bor i den," og: 

"Lad en anden få hans Tilsynsgerning."

Se også: Matthæus 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korinterne 16:22; 
Galaterne 1:8; Aabenbaringe 6:10-17; Aabenbaringe 19:1-6.

F11 Messias lidelse.

SALME 109:25 til Spot for dem er jeg blevet, 

de ryster på Hovedet, når de

MATTHÆUS 27:39 Og de, som gik 

forbi, spottede ham, idet de rystede på deres 

Hoveder og sagde:

40 "Du, som nedbryder Templet og bygger det 
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op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, 

da stig ned af Korset!"

ROMERNE 15:3 Thi også Kristus var ikke 

sig selv til Behag; men, som der er skrevet: 

"Deres Forhånelser, som håne dig, ere faldne 

på mig."

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

Se også: Salme 22:7,8; Salme 69:10-13,20-22; Hebræerne 13:13.

B13 Messias myndighed.

E14 Messias skal besejre døden og mørket.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H07 Messias vil sidde ved Guds højre hånd.

 

SALME 110:1 HERREN sagde til min Herre: 

"Sæt dig ved min højre hånd, til jeg lægger dine 

fjender som en skammel for dine fødder!"

2 Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; 

hersk midt iblandt dine Fjender!

MATTHÆUS 22:41 Men da Farisæerne 

vare forsamlede, spurgte Jesus dem og 

sagde:

42 "Hvad tykkes eder om Kristus? Hvis Søn er 

han?" De sige til ham: "Davids."

43 Han siger til dem: "Hvorledes kan da David i 

Ånden kalde ham Herre, idet han siger:

44 Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min 

højre Hånd, indtil jeg får lagt dine Fjender 

under dine Fødder.

45 Når nu David kalder ham Herre, hvorledes 

er han da hans Søn?"

46 Og ingen kunde svare ham et Ord, og ingen 

vovede mere at rette Spørgsmål til ham efter 

den Dag.

APOSTELENES GERNINGER 2:33 Efter at 

han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet 

og af Faderen har fået den Helligånds 

Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I 

både se og høre.

34 Thi David for ikke op til Himmelen; men 

han siger selv: "Herren sagde til min Herre: 

Sæt dig ved min højre Hånd,

35 indtil jeg får lagt dine Fjender som en 

Skammel for dine Fødder."

1 KORINTERNE 15:24 Derpå kommer 

Enden, når han overgiver Gud og Faderen 

Riget, når han har tilintetgjort hver Magt og 

hver Myndighed og Kraft.

25 Thi han bør være Konge, indtil han får lagt 

alle Fjenderne under sine Fødder.

26 Den sidste Fjende, som tilintetgøres, er 

Døden.

27 Han har jo "lagt alle Ting under hans 

Fødder." Men når han" siger: "Alt er 

underlagt" - åbenbart med Undtagelse af 

den, som underlagde ham alt -

28 når da alle Ting ere blevne ham underlagte, 

da skal også Sønnen selv underlægge sig 

ham, som har underlagt ham alle Ting, for 

at Gud kan være alt i alle.

EFESERNE 1:20 som han udviste på Kristus, 

da han oprejste ham fra de døde og satte 

ham ved sin højre Hånd i det himmelske,

21 langt over al Magt og Myndighed og Kraft og 

Herredom og hvert Navn, som nævnes,ikke 

alene i denne Verden, men også i den 
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kommende,

22 og lagde alt under hans Fødder, og ham gav 

han som Hoved over alting til Menigheden,

23 der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder 

alt i alle.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds 

Glans og hans Væsens udtrykte Billede og 

bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at 

have gjort Renselse fra Synderne har sat sig 

ved Majestætens højre Hånd i det høje,

HEBRÆERNE 1:13 Men til hvilken af 

Englene sagde han nogen Sinde: "Sæt dig 

ved min højre Hånd, indtil jeg får lagt dine 

Fjender som en Skammel for dine Fødder"?

HEBRÆERNE 10:13 idet han for øvrigt 

venter på, at hans Fjender skulle lægges som 

en Skammel for hans Fødder.

14 Thi med et eneste Offer har han for 

bestandig fuldkommet dem, som helliges.

Se også: #1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:41-44; 
Apostelenes gerninger 2:34-37; Hebræerne 12:2; 1 Peter 3:22.

B07 Messias almægtighed.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 110:3 Dit Folk møder villigt frem 

på din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer 

dit unge Mandskab til dig, som Dug af 

Morgenrødens Moderskød.

APOSTELENES GERNINGER 2:41 De, som 

nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der 

føjedes samme Dag omtrent tre Tusinde 

Sjæle til.

APOSTELENES GERNINGER 19:20 Så kraftigt 

voksede Herrens Ord og fik Magt.

APOSTELENES GERNINGER 21:20 Men da 

de hørte dette, priste de Gud og de sagde til 

ham: "Broder! du ser, hvor mange Tusinder 

der er af Jøderne, som have antaget Troen, 

og de ere alle nidkære for Loven.

EFESERNE 1:4 ligesom han har udvalgt os i 

ham før Verdens Grundlæggelse til at være 

hellige og ulastelige for hans Åsyn,

FILIPPERNE 2:13 thi Gud er den, som virker 

i eder både at ville og at virke, efter sit 

Velbehag.

HEBRÆERNE 13:21 han bringe eder 

til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre 

hans Villie, og han virke i eder det, som 

er velbehageligt for hans Åsyn, ved Jesus 

Kristus: ham være Æren i Evighedernes 

Evigheder: Amen.

AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

Se også: #1; #2; #4; Apostelenes gerninger 1:8; Apostelenes 
gerninger 4:4,30-35; 2 Korinterne 8:3; 2 Korinterne 13:4; 1 

Tessalonikerne 4:7; Titus 2:14.
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D03 Messias hverv som Præst.

SALME 110:4 HERREN har svoret og angrer 

det ej: "Du er Præst evindelig på Melkizedeks 

Vis."

HEBRÆERNE 5:5 Således har ej heller 

Kristus tillagt sig selv den Ære at blive 

Ypperstepræst, men den, som sagde til ham: 

"Du er min Søn, jeg har født dig i Dag,"

6 som han jo også siger et andet Sted: "Du er 

Præst til evig Tid, efter Melkisedeks Vis,"

HEBRÆERNE 6:20 hvor Jesus som 

Forløber gik ind for os, idet han efter 

Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig 

Tid.

HEBRÆERNE 7:21 (thi hine ere blevne 

Præster uden Ed, men denne med Ed, ved 

den, som siger til ham: "Herren svor, og 

han skal ikke angre det: Du er Præst til evig 

Tid"):

22 så vist er Jesus bleven Borgen for en bedre 

Pagt.

HEBRÆERNE 7:28 Thi Loven 

indsætter til Ypperstepræster Mennesker, 

som have Skrøbelighed; men Edens Ord, 

som kom senere end Loven, indsætter en 

Søn, som er fuldkommet til evig Tid:

Se også: 1 Mosebog 14:18; Zakarias 6:13; Hebræerne 5:7-10; 
Hebræerne 7:1-28; Hebræerne 10:1-11.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 110:5 Herren ved din højre knuser 

Konger på sin Vredes Dag,

6 blandt Folkene holder han Dom, fylder op med 

døde, knuser Hoveder viden om Lande.

MARKUS 16:19 Så blev Herren efter at han 

havde talt med dem, optagen til Himmelen 

og satte sig ved Guds højre Hånd.

JOHANNES 5:22 Thi heller ikke dømmer 

Faderen nogen, men har givet Sønnen hele 

Dommen,

APOSTELENES GERNINGER 2:34 Thi David 

for ikke op til Himmelen; men han siger 

selv: "Herren sagde til min Herre: Sæt dig 

ved min højre Hånd,

35 indtil jeg får lagt dine Fjender som en 

Skammel for dine Fødder."

36 Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at 

denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud 

gjort både til Herre og til Kristus,"

HEBRÆERNE 10:12 Men denne har 

efter at have ofret eet Offer for Synderne sat 

sig for bestandig ved Guds højre Hånd,

13 idet han for øvrigt venter på, at hans Fjender 

skulle lægges som en Skammel for hans 

Fødder.

14 Thi med et eneste Offer har han for 

bestandig fuldkommet dem, som helliges.

Se også: #1; #4; #6; Salme 16:8; Esajas 2:4; Esajas 42:1; Esajas 
51:5; Apostelenes gerninger 7:56.

F11 Messias lidelse.

G03 Messias ophøjelse forudsiges.

SALME 110:7 Han drikker af Bækken ved 

Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.
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SALME 27:6 Derfor løfter mit Hoved sig 

over mine Fjender omkring mig. I hans Telt 

vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil 

vil jeg prise HERREN.

MATTHÆUS 20:22 Men Jesus svarede 

og sagde: "I vide ikke, hvad I bede om. 

Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal 

drikke?" De sige til ham: "Det kunne vi."

MATTHÆUS 26:42 Han gik atter 

anden Gang hen, bad og sagde: "Min Fader! 

hvis denne Kalk ikke kan gå mig forbi, uden 

jeg drikker den, da ske din Villie!"

LUKAS 24:26 Burde ikke Kristus lide dette 

og indgå til sin Herlighed?"

Se også: Salme 3:4; Salme 102:10; Esajas 53:11,12; Johannes 18:11; 
Filipperne 2:7-11; Hebræerne 2:9,10; 1 Peter 1:11.

B15 Messias vil være fuld af medfølelse.

E09 Messias retfærdighed.

SALME 112:4 For den oprigtige oprinder 

Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig 

retfærdig.

LUKAS 6:36 Vorder barmhjertige, 

ligesom eders Fader er barmhjertig.

JOHANNES 12:46 Jeg er kommen som et Lys 

til Verden, for at hver den, som tror på mig, 

ikke skal blive i Mørket.

2 KORINTERNE 8:8 Jeg siger det ikke 

som en Befaling, men for ved andres Iver at 

prøve også eders Kærligheds Ægthed.

9 I kende jo vor Herres Jesu Kristi Nåde, at 

han for eders Skyld blev fattig, da han var 

rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive 

rige.

1 JOHANNES 2:29 Dersom I vide, at han er 

retfærdig, da erkender, at hver den, som gør 

Retfærdighed, er født af ham.

Se også: Kolossensern 1:12,13; Johannes 3:7,10.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

F03 Messias skal afvises.

      

SALME 118:22 Den Sten; Bygmestrene 

forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

23 Fra HERREN er dette kommet, det er 

underfuldt for vore Øjne.

24 Denne er Dagen, som HERREN har gjort, 

lad os juble og glæde os på den!

ESAJAS 28:16 derfor, så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet 

Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror 

man, baster man ikke.

MATTHÆUS 21:42 Jesus siger til dem: 

"Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, 

som Bygningsmændene forkastede, den er 

bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren 

er dette kommet, og det er underligt for vore 

Øjne.

LUKAS 20:17 Men han så på dem og 

sagde: "Hvad er da dette, som er skrevet: 

Den Sten, som Bygningsmændene 

forkastede, den er bleven til en 

Hovedhjørnesten?

APOSTELENES GERNINGER 2:23 ham, 
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som efter Guds bestemte Rådslutning og 

Forudviden var bleven forrådt, ham have I 

ved lovløses Hånd korsfæstet og ihjelslået.

APOSTELENES GERNINGER 3:13 Abrahams 

og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, 

har herliggjort sin Tjener" Jesus, hvem I 

prisgave og fornægtede for Pilatus, da han 

dømte, at han skulde løslades.

APOSTELENES GERNINGER 4:10 da skal 

det være eder alle og hele Israels Folk 

vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens 

Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud 

har oprejst fra de døde, ved dette Navn er 

det, at denne står rask her for eders Øjne,

11 Han er den Sten, som blev agtet for intet af 

eder, I Bygningsmænd, men som er bleven 

til en Hovedhjørnesten.

ROMERNE 9:33 som der er skrevet: "Se, 

jeg sætter i Zion en Anstødssten og en 

Forargelses Klippe; og den, som tror på ham, 

skal ikke blive til Skamme."

EFESERNE 2:20 opbyggede på Apostlenes 

og Profeternes Grundvold, idet 

Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem også I blive medopbyggede til en 

Guds Bolig i Ånden.

1 PETER 2:6 Thi det hedder i et Skriftsted: 

"Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, 

som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror 

på ham, skal ingenlunde blive til Skamme."

Se også: Daniel 2:34; Zakarias 3:9; Zakarias 4:7; Zakarias 12:3; 
Matthæus 28:1-8; Markus 12:10,11; Apostelenes gerninger 5:31,32; 1 

Korinterne 3:11; Efeserne 1:19-22; 1 Peter 2:4-8.

F02 Messias indtræden i Jerusalem er 

forudsagt.

SALME 118:26 Velsignet den, der kommer, 

i HERRENs Navn; vi velsigner eder fra 

HERRENs Hus!

27 HERREN er Gud, og han lod det lysne for 

os. Festtoget med Grenene slynge sig frem, 

til Alterets Horn er nået!

MATTHÆUS 21:9 Men Skarerne, som gik 

foran ham og fulgte efter, råbte og sagde: 

"Hosanna Davids Søn! velsignet være den, 

som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i 

det højeste!"

10 Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele 

Staden i Bevægelse og sagde: "Hvem er 

denne?"

11 Men Skarerne sagde: "Det er Profeten Jesus 

fra Nazareth i Galilæa."

MATTHÆUS 23:39 Thi jeg siger eder: 

I skulle ingenlunde se mig fra nu af, indtil 

I sige: Velsignet være den, som kommer, i 

Herrens Navn!"

LUKAS 19:36 Og da han drog frem, bredte 

de deres Klæder under ham på Vejen.

37 Men da han nu nærmede sig til Nedgangen 

fra Oliebjerget, begyndte hele Disciplenes 

Mængde med Glæde at prise Gud med høj 

Røst for alle de kraftige Gerninger, som de 

havde set, og de sagde:

38 "Velsignet være Kongen, som kommer, i 

Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i 

det højeste!"

JOHANNES 12:13 toge de Palmegrene og gik 

ud imod ham og råbte: "Hosanna! velsignet 

være den, som kommer, i Herrens Navn, 
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Israels Konge!"

EFESERNE 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet 

os med al åndelig Velsignelse i det 

himmelske i Kristus,

Se også: Markus 11:9,10.

E12 Messias opfylder Guds lov.

SALME 119:97 Hvor elsker jeg dog din Lov! 

Hele Dagen grunder jeg på den.

98 Dit Bud har gjort mig visere end mine 

Fjender, thi det er for stedse mit.

99 Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg 

grunder på dine Vidnesbyrd.

100 Jeg har mere Forstand end de gamle; jeg 

agter på dine Bud.

101 Jeg holder min Fod fra hver Vej, som er 

ond, at jeg kan holde dit Ord.

102 Fra dine Lovbud veg jeg ikke, thi du 

underviste mig.

103 Hvor sødt er dit Ord for min Gane, sødere 

end Honning for min Mund.

MATTHÆUS 11:25 På den Tid udbrød 

Jesus og sagde: "Jeg priser dig, Fader, 

Himmelens og Jordens Herre! fordi du 

har skjult dette for vise og forstandige og 

åbenbaret det for umyndige.

LUKAS 2:46 Og det skete efter tre Dage, 

da fandt de ham i Helligdommen, hvor han 

sad midt iblandt Lærerne og både hørte på 

dem og adspurgte dem.

47 Men alle, som hørte ham, undrede sig såre 

over hans Forstand og Svar.

JOHANNES 3:2 Denne kom til ham om 

Natten og sagde til ham: "Rabbi! vi vide.

JOHANNES 4:34 Jesus siger til dem: "Min 

Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte 

mig, og fuldbyrder hans Gerning.

JOHANNES 15:10 Dersom I holde mine 

Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, 

ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger 

og bliver i hans Kærlighed.

ROMERNE 13:10 Kærligheden gør ikke ondt 

imod Næsten; derfor er Kærligheden Lovens 

Fylde.

1 JOHANNES 2:5 men den, som holder hans 

Ord, i ham er sandelig Guds Kærlighed 

fuldkommet. Derpå kende vi, at vi ere i ham.

1 JOHANNES 5:3 Thi dette er Kærlighed til 

Gud, at vi holde hans Bud; og hans Bud ere 

ikke svære;

Se også: 5 Mosebog 4:6-8; Jeremias 2:8; Jeremias 8:9; Joel 2:23; 
Matthæus 13:11; Matthæus 15:6-9,14; Hebræerne 5:12.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

SALME 129:3 Plovmænd pløjed min Ryg, 

trak lange Furer;

ESAJAS 50:6 min Ryg bød jeg frem til 

Hug, mit Skæg til at rives, mit Ansigt skjulte 

jeg ikke for Hån og Spyt.

ESAJAS 53:5 Men han blev såret for 

vore Overtrædelser, knust for vor Brødres 

Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik 
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Lægedom ved hans Sår.

MATTHÆUS 20:19 og overgive ham 

til Hedningerne til at spottes og hudstryges 

og korsfæstes; og på den tredje Dag skal han 

opstå."

MATTHÆUS 27:26 Da løslod han dem 

Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og 

gav ham hen til at korsfæstes.

Se også: Esajas 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.

D09 Messias skal være frelseren.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 130:7 Israel, bi på HERREN! Thi 

hos HERREN er Miskundhed, hos ham er 

Forløsning i Overflod.

8 Og han vil forløse Israel fra alle dets 

Misgerninger,

SALME 103:3 Han, som tilgiver alle dine 

Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

4 han, som udløser dit Liv fra Graven 

og kroner dig med Miskundhed og 

Barmhjertighed,

MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

LUKAS 1:68 "Lovet være Herren, Israels 

Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk

ROMERNE 3:24 og de blive retfærdiggjorte 

uforskyldt af hans Nåde ved den Forløsning, 

som er i Kristus Jesus,

ROMERNE 6:14 Thi Synd skal ikke herske 

over eder I ere jo ikke under Lov, men under 

Nåde.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

EFESERNE 1:7 i hvem vi have Forløsningen 

ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter 

hans Nådes Rigdom,

TITUS 2:14 han, som gav sig selv for os, 

for at han måtte forløse os fra al Lovløshed 

og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til 

gode Gerninger.

HEBRÆERNE 9:12 og gik ikke 

heller med Blod af Bukke eller Kalve, men 

med sit eget Blod een Gang for alle ind i 

Helligdommen og vandt en evig Forløsning.

1 JOHANNES 3:5 Og I vide, at han blev 

åbenbaret for at han skulde borttage 

Synderne; og der er ikke Synd i ham

6 Hver den, som bliver i ham, synder ikke; 

hver den, som synder,har ikke set ham og 

kender ham ej heller.

7 Mine Børn, ingen forføre eder! Den, som gør 

Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han 

er retfærdig.

8 Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi 

Djævelen har syndet fra Begyndelsen. Dertil 

blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulde 

nedbryde Djævelens Gerninger.

Se også: #2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28; Lukas 
24:21; 1 Korinterne 1:30; Efeserne 1:14; Kolossensern 1:14.
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C01 Messias fødsel er profeteret.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 132:11 HERREN tilsvor David et 

troværdigt, usvigeligt Løfte: "Af din Livsens 

Frugt vil jeg sætte Konger på din Trone.

12 Såfremt dine Sønner holder min Pagt og mit 

Vidnesbyrd, som jeg lærer dem, skal også 

deres Sønner sidde evindelig på din Trone!

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 1:69 og har oprejst os et Frelsens 

Horn" i sin Tjener Davids Hus,

70 således som han talte ved sine hellige 

Profeters Mund fra fordums Tid,

APOSTELENES GERNINGER 2:30 Da han 

nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed 

havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt 

skulde en sidde på hans Trone,

Se også: #1; #2; Salme 102:29; Esajas 59:21.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 132:13 Thi HERREN har udvalgt 

Zion, ønsket sig det til Bolig :

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 

retfærdiges Ånder

24 og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og 

til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end 

Abel.

Se også: #1; Salme 68:17; Salme 78:68,69; Salme 87:2; Esajas 
14:32.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

SALME 132:14 Her er for evigt mit 

Hvilested, her vil jeg bo, thi det har jeg 

ønsket.

MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg 

er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I 

finde Hvile for eders Sjæle.

JOHANNES 14:23 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde 

mit Ord; og min Fader skal elske ham, og 

vi skulle komme til ham og tage Bolig hos 

ham.

HEBRÆERNE 4:3 Thi vi gå ind til Hvilen, vi, 

som ere komne til Troen, efter hvad han 

har sagt: "Så svor jeg i min Vrede: Sandelig, 

de skulle ikke gå ind til min Hvile", 

omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra 
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Verdens Grundlæggelse.

Se også: #1; #2; Salme 68:17; Salme 76:1-3; Salme 132:8,9; Salme 
135:21; Esajas 57:15; Esajas 66:1; Ezekiel 38:8; 43:7,9; 2 Korinterne 

6:16; Hebræerne 4:1-11.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

SALME 132:15 Dets Føde velsigner jeg, dets 

fattige mætter jeg med Brød,

MATTHÆUS 5:6 Salige ere de, som hungre 

og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle 

mættes.

MATTHÆUS 6:32 - efter alt dette søge jo 

Hedningerne -. Thi eders himmelske Fader 

ved, at I have alle disse Ting nødig.

33 Men søger først Guds Rige og hans 

Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives 

eder i Tilgift.

MARKUS 8:6 Og han byder Skaren af 

sætte sig ned på Jorden; og han tog de 

syv Brød, takkede, brød, dem og gav sine 

Disciple dem, at de skulde lægge dem for; og 

de lagde dem for Skaren.

7 Og de havde nogle få Småfisk; og han 

velsignede dem og sagde, af også disse 

skulde lægges for.

8 Og de spiste og bleve mætte; og de 

opsamlede af tiloversblevne Stykker syv 

Kurve.

9 Men de vare omtrent fire Tusinde; og han 

lod dem gå bort.

LUKAS 1:53 Hungrige har han mættet 

med gode Gaver, og rige har han sendt 

tomhændede bort.

JOHANNES 6:35 Jesus sagde til dem: "Jeg er 

Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal 

ikke hungre; og den, som tror på mig, skal 

aldrig tørste.

APOSTELENES GERNINGER 2:44 Og alle de 

troende holdt sig sammen og havde alle Ting 

fælles.

45 Og de solgte deres Ejendom og Gods og 

delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver 

havde Trang til.

46 Og idet de hver Dag vedholdende og 

endrægtigt kom i Helligdommen og brød 

Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd 

og i Hjertets Enfold,

Se også: Salme 34:10,11; Esajas 33:16; Jeremias 31:14; Matthæus 
14:19-21.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

SALME 132:16 dets Præster klæder jeg i 

Frelse, dets fromme skal synge med Fryd.

GALATERNE 3:27 Thi I, så mange som bleve 

døbte til Kristus, have iført eder Kristus.

AABENBARINGE 1:6 og har gjort os til et 

Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: 

Ham være Æren og Magten i Evighedernes 

Evigheder! Amen.

Se også: #1; #2; Anden Krønikebog 6:41; Salme 132:9; Esajas 
61:10; Aabenbaringe 3:5; Aabenbaringe 4:4; Aabenbaringe 7:9-14; 

Aabenbaringe 20:6.
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D04 Messias hverv som Konge.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 132:17 Der lader jeg Horn vokse 

frem for David, sikrer min Salvede Lampe.

18 Jeg klæder hans Fjender i Skam, men på 

ham skal Kronen stråle!"

LUKAS 1:67 Og Sakarias, hans Fader, blev 

fyldt med den Helligånd, og han profeterede 

og sagde:

68 "Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har 

besøgt og forløst sit Folk

69 og har oprejst os et Frelsens Horn" i sin 

Tjener Davids Hus,

70 således som han talte ved sine hellige 

Profeters Mund fra fordums Tid,

71 en Frelse fra vore Fjender og fra alle deres 

Hånd, som hade os,

LUKAS 2:25 Og se, der var en Mand i 

Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand 

var retfærdig og gudfrygtig og forventede 

Israels Trøst, og den Helligånd var over ham.

26 Og det var varslet ham af den Helligånd, at 

han ikke skulde se Døden, førend han havde 

set Herrens Salvede.

27 Og han kom af Åndens Drift til 

Helligdommen; og idet Forældrene bragte 

Barnet Jesus ind for at gøre med ham efter 

Lovens Skik,

28 da tog han det på sine Arme og priste Gud 

og sagde:

29 "Herre! nu lader du din Tjener fare i Fred, 

efter dit Ord.

30 Thi mine Øjne have set din Frelse,

31 som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn,

32 et Lys til at oplyse Hedningerne og en 

Herlighed for dit Folk Israel."

LUKAS 20:42 David selv siger jo i 

Salmernes Bog: Herren sagde til min Herre: 

Sæt dig ved min højre Hånd,

43 indtil jeg får lagt dine Fjender som en 

Skammel for dine Fødder.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #5; Salme 21:9,10; Salme 109:29; Salme 148:14; 
Ezekiel 29:21.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 138:4 Alle Jordens Konger skal 

prise dig, HERRE, når de hører din Munds 

Ord,

5 og synge om HERRENs Veje; thi stor er 

HERRENs Ære,

ESAJAS 49:22 Så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg løfter min Hånd for 

Folkene, rejser mit Banner for Folkeslag, og 

de bringer dine Sønner i Favnen, dine Døtre 

bæres på Skulder.

23 Konger bliver Fosterfædre for dig, deres 

Dronninger skal være dine Ammer. De 

kaster sig på Ansigtet for dig, slikker dine 

Fødders Støv. Du skal kende, at jeg er 

HERREN; de, som bier på mig, bliver ikke til 

Skamme.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 
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over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #5.

B08 Messias alvidenhed.

SALME 139:1 HERRE, du ransager mig og 

kender mig!

2 Du ved, når jeg står op, du fatter min Tanke i 

Frastand,

3 du har Rede på, hvor jeg går eller ligger, og 

alle mine Veje kender du grant.

4 Thi før Ordet er til på min Tunge, se, da ved 

du det, HERRE, til fulde.

MATTHÆUS 9:4 Og da Jesus så deres Tanker, 

sagde han: "Hvorfor tænke I ondt i eders 

Hjerter?

MATTHÆUS 12:36 Men jeg siger eder, 

at Menneskene skulle gøre Regnskab på 

Dommens Dag for hvert utilbørligt Ord, som 

de tale.

37 Thi af dine Ord skal du retfærdiggøres, og af 

dine Ord skal du førdømmes."

LUKAS 9:47 Men da Jesus så deres 

Hjertes Tanke, tog, han et Barn og stillede 

det hos sig.

LUKAS 10:22 Alle Ting ere mig overgivne 

af min Fader; og ingen kender, hvem 

Sønnen er, uden Faderen, og hvem Faderen 

er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen 

vil åbenbare ham."

JOHANNES 2:24 Men Jesus selv betroede sig 

ikke til dem, fordi han kendte alle,

25 og fordi han ikke havde nødig, at nogen 

skulde vidne om Mennesket; thi han vidste 

selv, hvad der var i Mennesket.

JOHANNES 13:21 Da Jesus havde sagt dette, 

blev han heftigt bevæget i Ånden og vidnede 

og sagde: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, 

en af eder vil forråde mig."

JOHANNES 16:30 Nu vide vi, at du ved alle 

Ting og ikke har nødig, at nogen spørger dig; 

desårsag tro vi, at du er udgået fra Gud."

JOHANNES 21:17 Han siger tredje Gang til 

ham: "Simon, Johannes's Søn, har du mig 

kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje 

Gang sagde til ham: "Har du mig kær?" Og 

han sagde til ham: "Herre! du kender alle 

Ting, du ved, at jeg har dig kær." Jesus siger 

til ham: "Vogt mine Får!

1 KORINTERNE 4:5 Derfor dømmer 

ikke noget før Tiden, førend Herren 

kommer, som både skal bringe for lyset 

det, som er skjult i Mørket, og åbenbare 

Hjerternes Råd; og da skal enhver få sin Ros 

fra Gud.

HEBRÆERNE 4:13 Og ingen Skabning 

er usynlig for hans Åsyn; men alle Ting ere 

nøgne og udspændte for hans Øjne, hvem vi 

stå til Regnskab.

AABENBARINGE 3:8 Jeg kender dine 

Gerninger. Se, jeg bar givet dig, at der foran 

dig er en åbnet Dør, som ingen kan lukke; 

thi du har kun liden Kraft, og dog har du 

bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.
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Se også: Salme 17:3; Salme 44:22; Salme 94:11; Salme 121:3-8; 
Salme 139:23; Ordsprogene 5:21; Prædikeren 12:14; Esajas 29:15; 

Esajas 37:28; Jeremias 12:3; Jeremias 17:9,10; Jeremias 23:24; 
Daniel 2:22; Malakias 3:16; Johannes 4:16-19,28.

B09 Messias er allestedsnærværende.

SALME 139:7 Hvorhen skal jeg gå for din 

Ånd, og hvor skal jeg fly for dit Åsyn?

8 Farer jeg op til Himlen, da er du der, reder 

jeg Leje i Dødsriget, så er du der;

9 tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg 

Bo, hvor Havet ender,

10 da vil din Hånd også lede mig der, din højre 

holde mig fast!

MATTHÆUS 18:20 Thi hvor to eller tre 

ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt 

iblandt dem."

MATTHÆUS 28:20 og idet I lære dem 

at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og 

se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens 

Ende."

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

JOHANNES 14:20 På den Dag skulle I erkende, 

at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.

KOLOSSENSERN 1:17 og han er forud for 

alle Ting, og alle Ting bestå ved ham.

Se også: Jeremias 23:23,24; Mikas 5:1; Aabenbaringe 
21:2,3,10,22,23.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 145:10 Dine Værker takker dig alle, 

HERRE, og dine fromme lover dig.

11 De forkynder dit Riges Ære og taler om din 

Vælde

12 for at kundgøre Menneskenes Børn din 

Vælde, dit Riges strålende Herlighed.

13 Dit Rige står i al Evighed, dit Herredømme 

varer fra Slægt til Slægt. (Trofast er HERREN 

i alle sine Ord og miskundelig i alle sine 

Gerninger).

EFESERNE 3:7 hvis Tjener jeg er bleven 

ifølge den Guds Nådes Gave, som blev given 

mig ved hans Magts Virkekraft.

8 Mig, den allerringeste af alle hellige, blev 

denne Nåde given at forkynde Hedningerne 

Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

1 TIMOTEUS 1:17 Men Evighedens Konge, 

den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud 

være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! 

Amen.

HEBRÆERNE 13:15 Lader os da ved 

ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, 

det er: en Frugt af Læber, som bekende hans 

Navn.

AABENBARINGE 5:12 og de sagde med 

høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, 

til at få Kraften og Rigdom og Visdom og 

Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!

13 Og hver Skabning, som er i Himmelen og 

på Jorden og under Jorden og på Havet, ja, 

alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, 

som sidder på Tronen, og Lammet tilhører 

Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i 

Evighedernes Evigheder!
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AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

10 og de råbte med høj Røst og sagde: Frelsen 

tilhører vor Gud, som sidder på Tronen, og 

Lammet!

11 Og alle Englene stode rundt om Tronen og 

om de Ældste og om de fire Væsener og faldt 

ned for Tronen på deres Ansigt og tilbade 

Gud og sagde:

12 Amen! Velsignelsen og Prisen og 

Visdommen og Taksigelsen og Æren og 

Kraften og Styrken tilhører vor Gud i 

Evighedernes Evigheder! Amen.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

16 Og de fire og tyve Ældste, som sidde for 

Guds Åsyn på deres Troner, faldt ned på 

deres Ansigter og tilbade Gud og sagde:

17 Vi takke dig, Herre Gud almægtige, du, som 

er, og som var, fordi du har taget din store 

Magt og tiltrådt dit Kongedømme,

AABENBARINGE 12:10 Og jeg hørte en 

høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og 

Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten 

hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres 

Anklager, som anklagede dem for vor Gud 

Dag og Nat.

AABENBARINGE 19:5 Og en Røst udgik 

fra Tronen og sagde: Lover vor Gud, alle 

hans Tjenere, I, som frygte ham, de små og 

de store!

6 Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare 

og som en Lyd af mange Vande og, som en 

Lyd af stærke Tordener, der sagde: Halleluja! 

thi Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt 

Kongedømmet.

Se også: #1; #2; 1 Korinterne 15:21-28.

E05 Messias mirakler.

SALME 146:8 HERREN åbner de blindes 

Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN 

elsker de retfærdige,

ESAJAS 35:5 Da åbnes de blindes Øjne, de 

døves Ører lukkes op;

MATTHÆUS 9:30 Og deres Øjne bleve åbnede. 

Og Jesus bød dem strengt og sagde: "Ser til, 

lad ingen få det at vide."

MATTHÆUS 11:5 blinde se, og lamme gå, 

spedalske renses, og døve høre, og døde stå 

op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

LUKAS 18:42 Og Jesus sagde til ham: "Bliv 

seende! din Tro har frelst dig."

JOHANNES 9:10 Da sagde de til ham: 

"Hvorledes bleve dine Øjne åbnede?"

11 Han svarede: "En Mand, som kaldes Jesus, 

gjorde Dynd og smurte det på mine Øjne 

og sagde til mig: Gå hen til Siloam og to 

dig! Da jeg så gik hen og toede mig, blev jeg 

seende."
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APOSTELENES GERNINGER 26:18 for at 

oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra 

Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for 

at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod 

iblandt dem, som ere helligede ved Troen på 

mig.

EFESERNE 1:18 gøre eders Hjertes Øjne 

oplyste til at kende, hvilket det Håb er, 

som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs 

Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

Se også: Esajas 42:16,18.

E26 Messias befrielse.

SALME 147:3 han læger dem, hvis Hjerte 

er sønderknust, og forbinder deres Sår;

6 HERREN holder de ydmyge oppe, til Jorden 

bøjer han gudløse.

MATTHÆUS 5:5 Salige ere de sagtmodige, thi 

de skulle arve Jorden.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

Se også: 1 Peter 5:6.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 147:2 Herren bygger Jerusalem, 

han samler de spredte af Israel,

13 Thi han gør dine Portstænger stærke, 

velsigner dine Børn i din Midte;

14 dine Landemærker giver han Fred, mætter 

dig med Hvedens Fedme;

20 Så gjorde han ikke mod andre Folk, dem 

kundgør han ingen Lovbud. Halleluja!

ESAJAS 11:12 For Folkene rejser han 

Banner, samler Israels bortdrevne Mænd, 

sanker Judas spredte Kvinder fra Verdens 

fire Hjørner.

ZAKARIAS 8:3 Så siger HERREN: Jeg 

vender tilbage til Zion og fæster Bo i 

Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den 

trofaste By, og Hærskarers HERREs Bjerg 

det hellige Bjerg.

ROMERNE 3:1 Hvad er da Jødens Fortrin? 

eller hvad gavner Omskærelsen?

2 Meget alle Måder; først nemlig dette, at Guds 

Ord ere blevne dem betroede.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."
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Se også: #1; #2; #3; Salme 102:14-17; Matthæus 16:18; Matthæus 
19:13,14; Efeserne 1:10; Efeserne 2:17-19; Romerne 11:25.

H03 Messias fremtidig kongerige.

SALME 149:1 Halleluja! syng Herren en ny 

sang, hans Pris i de frommes Forsamling!

2 Israel glæde sig over sin Skaber, over deres 

Konge fryde sig Zions Børn,

3 de skal prise hans Navn under Dans, 

lovsynge ham med Pauke og Citer;

4 thi HERREN har Behag i sit Folk, han 

smykker de ydmyge med Frelse.

5 De fromme skal juble med Ære, synge på 

deres Lejer med Fryd,

MATTHÆUS 21:5 "Siger til Zions Datter: Se, 

din Konge kommer til dig, sagtmodig og 

ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl."

LUKAS 19:38 "Velsignet være Kongen, som 

kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, 

og Ære i det højeste!"

HEBRÆERNE 2:12 når han siger: "Jeg 

vil forkynde dit Navn for mine Brødre, midt i 

en Menighed vil jeg lovsynge dig."

1 PETER 1:8 ham, som I ikke have set 

og dog elske, ham, som I, skønt I nu ikke 

se, men tro, skulle fryde eder over med en 

uudsigelig og forherliget Glæde,

1 PETER 3:4 men Hjertets skjulte 

Menneske med den sagtmodige og stille 

Ånds uforkrænkelige Prydelse, hvilket er 

meget kosteligt for Gud.

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

10 og du har gjort dem for vor Gud til et 

Kongerige og til Præster, og de skulle være 

Konger på Jorden.

AABENBARINGE 19:6 Og jeg hørte 

som en Røst af en stor Skare og som en 

Lyd af mange Vande og, som en Lyd af 

stærke Tordener, der sagde: Halleluja! thi 

Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt 

Kongedømmet.

Se også: #1; #2; 5 Mosebog 7:6,7; 1 Samuel 12:22; Salme 22:23,26; 
Salme 33:2,3; Salme 96:1; Salme 98:1; Salme 100:1-3; Salme 111:1; 

Salme 116:18; Salme 135:3,4; Salme 144:9; Salme 150:4; Esajas 
42:10; Esajas 54:5; Esajas 62:4,5; 1 Peter 5:5.

H02 Messias dom om fremtiden.

SALME 149:6 med Lovsang til Gud i Mund 

og tveægget Sværd i Hånd

7 for at tage Hævn over Folkene og revse 

Folkeslagene,

8 for at binde deres Konger med Lænker, deres 

ædle med Kæder af Jern

9 og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til 

Ære for alle hans fromme! Halleluja! -

ZAKARIAS 14:17 Og dersom nogen af Jordens 

Slægter ikke drager op til Jerusalem for at 

tilbede Kongen, Hærskarers HERRE, skal 

der ikke falde Regn hos dem.

18 Og dersom Ægyptens Slægt ikke drager 

derop og kommer derhen, så skal de 

rammes af den Plage, HERREN lader 

ramme Folkene.

19 Det er Straffen over Ægypterne og alle 
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de Folk, som ikke drager op for at fejre 

Løvhyttefest.

1 KORINTERNE 6:2 Eller vide I ikke, 

at de hellige skulle dømme Verden? og når 

Verden dømmes ved eder, ere I da uværdige 

til at sidde til Doms i de ringeste Sager?

3 Vide I ikke, at vi skulle dømme Engle? end 

sige da i timelige Ting!

HEBRÆERNE 4:12 Thi Guds Ord er 

levende og kraftigt og skarpere end noget 

tveægget Sværd og trænger igennem, indtil 

det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som 

Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og 

Råd.

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

AABENBARINGE 3:21 Den, som sejrer, 

ham vil jeg give at tage Sæde hos mig på 

min Trone, ligesom jeg har sejret og har 

taget Sæde hos min Fader på hans Trone.

Se også: #1; #6; Salme 96:14; Salme 145:3-5; Salme 148:14; 
Daniel 7:18,22; Lukas 2:14; Aabenbaringe 19:11-21.
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G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

ORDSPROGENE 1:23 Vend eder til min 

Revselse! Se, jeg lader min Ånd udvælde for 

eder, jeg kundgør eder mine Ord:

JOEL 3:1 Og det skal ske derefter, at jeg vil 

udgyde min ånd over alt kød, eders Sønner 

og eders Døtre skal profetere, eders gamle 

skal drømme Drømme og eders unge skue 

Syner;

ZAKARIAS 12:10 Og så udgyder jeg over 

Davids Hus og Jerusalems Indbyg- gere 

Nådens og Bønnens Ånd, så de ser hen til 

ham, de har gennemstunget, og sørger over 

ham, som man sørger over en enbåren Søn, 

og holder Klage over ham, son1 man holder 

Klage over den førstefødte.

APOSTELENES GERNINGER 2:4 Og de 

bleve alle fyldte med den Helligånd, og de 

begyndte at tale i andre Tungemål, efter hvad 

Ånden gav dem at udsige.

APOSTELENES GERNINGER 2:38 Men Peter 

sagde til dem: "Omvender eder, og hver af 

eder lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til 

eders Synders Forladelse; og I skulle få den 

Helligånds Gave.

Se også: Esajas 32:15.

A04 Messias findes i al evighed.

D01 Messias salvelse.

ORDSPROGENE 8:22 Mig skabte 

HERREN først blandt sine Værker, i Urtid, 

førend han skabte andet;

23 jeg blev frembragt i Evigheden, i Begyndelsen, i 

Jordens tidligste Tider;

24 jeg fødtes, før Verdensdybet var til, før Kilderne, 

Vandenes Væld, var til;

25 førend Bjergene sænkedes, før Højene fødtes jeg,

26 førend han skabte Jord og Marker, det første af 

Jordsmonnets Støv.

27 Da han grundfæsted Himlen, var jeg hos ham, 

da han satte Hvælv over Verdensdybet.

28 Da han fæstede Skyerne oventil og gav 

Verdensdybets Kilder deres faste Sted,

29 da han satte Havet en Grænse, at Vandene ej 

skulde bryde hans Lov, da han lagde Jordens 

Grundvold,

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 

blev end ikke een Ting til af det, som er.

4 I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

JOHANNES 17:5 Og Fader! herliggør du mig 

nu hos dig selv med den Herlighed, som jeg 

havde hos dig, før Verden var.

JOHANNES 17:24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, 

skulle også de, som du har givet mig, være 

hos mig, for at de må skue min Herlighed, 

som du har givet mig; thi du har elsket mig 

før Verdens Grundlæggelse.

KOLOSSENSERN 1:15 han, som er 

den usynlige Guds Billede, al Skabnings 

førstefødte;

16 thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene 

og på Jorden, de synlige og de usynlige, være 

sig Troner eller Herredømmer eller Magter 

eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved 

ham og til ham;
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17 og han er forud for alle Ting, og alle Ting 

bestå ved ham.

18 Og han er Legemets Hoved, nemlig 

Menighedens, han, som er Begyndelsen, 

førstefødt ud af de døde, for at han skulde 

blive den ypperste i alle Ting;

19 thi det behagede Gud, at i ham skulde hele 

Fylden bo,

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds 

Glans og hans Væsens udtrykte Billede og 

bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at 

have gjort Renselse fra Synderne har sat sig 

ved Majestætens højre Hånd i det høje,

4 idet han er bleven så meget ypperligere end 

Englene, som han har arvet et herligere 

Navn fremfor dem.

5 Thi til hvilken af Englene sagde han nogen 

Sinde: "Du er min Søn, jeg har født dig i 

Dag"? og fremdeles: "Jeg skal være ham en 

Fader, og han skal være mig en Søn"?

Se også: 1 Mosebog 1:26; Salme 2:6; Mikas 5:1; Efeserne 1:10,11; 
Johannes 1:1,2.

A05 Messias forhold til hans Far.

ORDSPROGENE 8:29 da han satte Havet 

en Grænse, at Vandene ej skulde bryde hans 

Lov, da han lagde Jordens Grundvold,

30 da var jeg Fosterbarn hos ham, hans Glæde Dag 

efter Dag; for hans Åsyn leged jeg altid,

31 leged på hans vide Jord og havde min Glæde af 

Menneskens Børn.

MATTHÆUS 3:16 Men da Jesus var bleven 

døbt, steg han straks op af Vandet, og se, 

Himlene åbnedes for ham, og han så Guds 

Ånd dale ned som en Due og komme over 

ham.

17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som 

sagde: "Denne er min Søn, den elskede, i 

hvem jeg har Velbehag."

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 

blev end ikke een Ting til af det, som er.

JOHANNES 1:18 Ingen har nogen Sinde set 

Gud; den enbårne Søn, som er i Faderens 

Skød, han har kundgjort ham.

JOHANNES 4:34 Jesus siger til dem: "Min 

Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte 

mig, og fuldbyrder hans Gerning.

JOHANNES 5:19 Så svarede Jesus og sagde 

til dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, 

Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, uden 

hvad han ser Faderen gøre; thi hvad han gør, 

det gør også Sønnen ligeså.

20 Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham alt 

det, han selv gør, og han skal vise ham større 

Gerninger end disse, for at I skulle undre 

eder.

Se også: Salme 40:7-9; Esajas 42:1; Matthæus 17:5; Johannes 
12:28; Johannes 13:1; Johannes 16:28; 2 Korinterne 8:9.
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B01 Messias er Guds søn.

ORDSPROGENE 30:4 Hvo opsteg til 

Himlen og nedsteg igen, hvo samlede Vinden i 

sine Næver, hvo bandt Vandet i et Klæde, hvo 

greb fat om den vide Jord? Hvad er hans Navn 

og hans Søns Navn? Du kender det jo.

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, 

en Søn er os givet, på hans Skulder skal 

Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: 

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Fredsfyrste.

JEREMIAS 23:6 I hans Dage skal Juda frelses 

og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal 

give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

JOHANNES 1:18 Ingen har nogen Sinde set 

Gud; den enbårne Søn, som er i Faderens 

Skød, han har kundgjort ham.

JOHANNES 3:13 Og ingen er faren op til 

Himmelen, uden han, som for ned fra 

Himmelen, Menneskesønnen, som er i 

Himmelen.

EFESERNE 4:9 Men dette: "Han opfor," hvad 

er det, uden at han også nedfor til Jordens 

nedre Egne.

10 Han, som nedfor, han er også den, som 

opfor højt over alle.

Se også: 5 Mosebog 30:3; Dommer 13:18; Job 38:4; Salme 2:7; 
Jeremias 7:14; Matthæus 1:21-23; Johannes 6:46; Romerne 10:6,7.
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B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

HØJSANGEN 5:16 hans Gane er Sødme, han er 

idel Ynde. Sådan er min elskede, sådan min 

Ven, Jerusalems Døtre.

SALME 45:2 Til Korherren. Al-

shoshannim. Maskil af Kora-Sønnerne. En 

Bryllupssang (45:2) Mit Hjerte svulmer af 

liflige Ord, jeg kvæder mit Kvad til Kongens 

Pris, som Hurtigskriverens Pen er min 

Tunge.

JOHANNES 3:29 Den, som har Bruden, er 

Brudgom; men Brudgommens Ven, som 

står og hører på ham, glæder sig meget over 

Brudgommens Røst. Så er da denne min 

Glæde bleven fuldkommen.

GALATERNE 2:20 Med Kristus er jeg 

korsfæstet, og det er ikke mere mig, der 

lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg 

nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, på 

Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv 

hen for mig.

1 JOHANNES 4:16 Og vi have erkendt og 

troet den Kærlighed, som Gud har til os. 

Gud er Kærlighed, og den, som bliver i 

Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.

Se også: Højsangen 1:2; Højsangen 2:16; Højsangen 6:3; 
Matthæus 11:19; Matthæus 26:50; Lukas 7:34; Jakob 2:23.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 2:2 Det skal ske i de sidste Dage, 

at HERRENs Huses Bjerg, grundfæstet på 

Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 

Did skal Folkene strømme

3 og talrige Folkeslag vandre: "Kom, lad 

os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; han skal lære os sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem, HERRENs Ord:"

SALME 22:28 Den vide Jord skal mærke 

sig det og omvende sig til HERREN, og alle 

Folkenes Slægter skal tilbede for hans Åsyn;

29 Thi HERRENs er Riget, han er Folkenes 

Hersker.

ESAJAS 49:22 Så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg løfter min Hånd for 

Folkene, rejser mit Banner for Folkeslag, og 

de bringer dine Sønner i Favnen, dine Døtre 

bæres på Skulder.

23 Konger bliver Fosterfædre for dig, deres 

Dronninger skal være dine Ammer. De 

kaster sig på Ansigtet for dig, slikker dine 

Fødders Støv. Du skal kende, at jeg er 

HERREN; de, som bier på mig, bliver ikke til 

Skamme.

JEREMIAS 3:17 På hin Tid skal man kalde 

Jerusalem HERRENs Trone, og der, til 

HERRENs Navn i Jerusalem, skal alle Folk 

strømme sammen, og de skal ikke mere 

følge deres onde Hjertes Stivsind.

ZAKARIAS 8:20 Så siger Hærskarers HERRE: 

Endnu skal det ske, at Folkeslag og mange 

Byers Indbyggere skal komme,

21 og den ene Bys Indbyggere skal gå til den 

andens og sige: "Lad os vandre hen og bede 

HERREN om Nåde og søge Hærskarers 

HERRE; også jeg vil med."

22 Og mange Folkeslag og talrige Folk skal 

komme og søge Hærskarers HERRE i 

Jerusalem for at bede HERREN om Nåde.

23 Så siger Hærskarers HERRE: I hine Dage 

skal ti Mænd af alle Folks Tungemål gribe fat 

i en Jødes Kappeflig og sige: "Vi vil gå med 

eder; thi vi har hørt, at Gud er med eder."

JOHANNES 6:45 Der er skrevet hos 

Profeterne: "Og de skulle alle være oplærte 

af Gud." Hver den, som har hørt af Faderen 

og lært, kommer til mig.

APOSTELENES GERNINGER 1:8 Men I 

skulle få Kraft, når den Helligånd kommer 

over eder; og I skulle være mine Vidner både 

i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og 

indtil Jordens Ende."

ROMERNE 15:18 Thi jeg vil ikke driste mig 

til at tale om noget af det, som Kristus ikke 

har udført ved mig til at virke Hedningers 

Lydighed, ved Ord og Handling,

1 JOHANNES 2:27 Og den Salvelse, som I fik af 

ham, bliver i eder, og I have ikke nødig, at 

nogen skal lære eder; men således som hans 

Salvelse lærer eder alt, er det også sandt 

og er ikke Løgn, og som den har lært eder, 

skulle I blive i ham.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 
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hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 12:10 Og jeg hørte en 

høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og 

Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten 

hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres 

Anklager, som anklagede dem for vor Gud 

Dag og Nat.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

AABENBARINGE 21:10 Og han førte mig i 

Ånden hen på et stort og højt Bjerg og viste 

mig den hellige Stad, Jerusalem, stigende 

ned fra Himmelen, fra Gud

Se også: Salme 2:8; Salme 72:8,11,17-19; Salme 86:9; Salme 
89:16-18; Salme 110:2; Esajas 2:2,3; Esajas 11:10; Esajas 27:15; 

Esajas 30:29; Esajas 49:6,7; Esajas 50:4,5; Esajas 51:4,5; Esajas 
54:13; Esajas 55:5; Esajas 60:3-14; Jeremias 16:19; Jeremias 31:6; 
Jeremias 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Hoseas 

2:23; Amos 9:11,12; Mikas 4:1-3; Zefanias 3:9,10; Zakarias 2:15; 
Zakarias 8:3; Zakarias 14:9; Malakias 1:11; Malakias 3:12; 

Apostelenes gerninger 13:46-48; Romerne 10:18; Aabenbaringe 20.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 2:4 Da dømmer han Folk imellem, 

skifter Ret mellem talrige Folkeslag; deres 

Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd 

til Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod 

Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

ESAJAS 60:18 Der høres ej mer i dit Land 

om Uret, om Vold og Ufærd inden dine 

Grænser; du kalder Frelse dine Mure og 

Lovsang dine Porte.

ZAKARIAS 9:10 Han udrydder Vognene af 

Efraim, Hestene af Jerusalem, Stridsbuerne 

ryddes til Side. Hans Ord stifter Fred mellem 

Folkene, han hersker fra Hav til Hav, fra 

Floden til Jordens Ende.

JOHANNES 5:22 Thi heller ikke dømmer 

Faderen nogen, men har givet Sønnen hele 

Dommen,

23 for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære 

Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer 

ikke Faderen, som udsendte ham.

APOSTELENES GERNINGER 17:31 Thi 

han har fastsat en Dag, på hvilken han vil 

dømme Jorderige med Retfærdighed ved en 

Mand, som han har beskikket dertil, og dette 

har han bevist for alle ved at oprejse ham fra 

de døde."

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.
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Se også: 1 Samuel 2:10; Salme 46:10; Salme 72:3-7; Salme 82:8; 
Salme 96:13; Salme 110:6; Esajas 9:6; Esajas 11:3-9; Esajas 60:17; 

Hoseas 2:18; Joel 3:10; Mikas 4:3; Aabenbaringe 20.

B21 Messias er Lyset.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 2:5 Kom, Jakobs Hus, lad os 

vandre i HERRENs Lys!

ESAJAS 30:26 Månens Lys skal blive som 

Solens, og Solens Lys skal blive syvfold 

stærkere, som syv Dages Lys, på hin Dag da 

HERREN forbinder sit Folks Brud og læger 

dets slagne Sår.

ESAJAS 49:6 han siger: "For lidt for dig 

som min Tjener at rejse jakobs Stammer 

og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til 

Hedningers Lys, at min Frelse må nå til 

Jordens Ende."

LUKAS 1:79 for at skinne for dem, som 

sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at 

lede vore Fødder ind på Fredens Vej,"

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

JOHANNES 12:35 Da sagde Jesus til dem: 

"Endnu en liden Tid er Lyset hos eder.

36 Medens I have Lyset, tror på Lyset, for at I 

kunne blive Lysets Børn!" Dette talte Jesus, 

og han gik bort og blev skjult for dem.

ROMERNE 13:12 Natten er fremrykket, og 

Dagen er kommen nær. Lader os derfor 

aflægge Mørkets Gerninger og iføre os 

Lysets Våben;

EFESERNE 5:8 Thi I vare forhen Mørke, 

men nu ere I Lys i Herren; vandrer som 

Lysets Børn;

9 (Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og 

Retfærdighed og Sandhed,)

1 TESSALONIKERNE 5:5 Thi I ere alle Lysets 

Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens 

eller Mørkets Børn.

6 Så lader os da ikke sove ligesom de andre, 

men lader os våge og være ædrue!

1 JOHANNES 1:7 Men dersom vi vandre 

i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi 

Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, 

Blod renser os fra al Synd.

AABENBARINGE 21:23 Og Staden trænger 

ikke til Sol eller Måne til at skinne for den; 

thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet 

var dens Lys.

24 Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og 

Jordens Konger bringe deres Herlighed til 

den,

Se også: Salme 18:30; Salme 89:16; Esajas 2:3; Esajas 42:6,16; 
Esajas 50:10; Esajas 51:4; Esajas 60:1,3,19,20; Zakarias 14:6,7.

A07 Han skal være Israels Messias.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H11 Messias skal forherliges.

     

ESAJAS 4:2 På hin Dag Bliver HERRENs 

spire til Fryd og Ære og Landets Frugt til 

Stolthed og Smykke for de undslupne i 
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Israel.

JEREMIAS 23:5 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra HERREN, da jeg opvækker David 

en retfærdig Spire, og han skal herske 

som Konge og handle viselig og øve Ret og 

Retfærd i Landet.

6 I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo 

trygt. Og det Navn, man skal give ham er: 

HERREN vor Retfærdighed.

JOEL 3:23 På hin Dag skal Bjergene 

dryppe af Most og Højene flyde med Mælk; 

alle Judas Bække skal strømme med Vand, 

og en kilde skal vælde frem fra HERRENs 

Hus og vande Akaciedalen.

ZAKARIAS 6:12 med de Ord: "Så siger 

Hærskarers HERRE: Se, der kommer en 

Mand, hvis Navn er Zemak under ham 

skal det spire, og han skal bygge HERRENs 

Helligdom.

13 Han skal bygge HERRENs Helligdom, 

og han skal vinde Højhed og sidde som 

Hersker på sin Trone: og han skal være 

Præst ved hans højre Side, og der skal være 

fuld Enighed mellem de to.

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 15:5 Jeg er Vintræet, I ere 

Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i 

ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig 

kunne I slet intet gøre.

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

AABENBARINGE 22:2 Midt i dens Gade 

og på begge Sider af Floden voksede Livets 

Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver 

Måned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente 

til Lægedom for Folkeslagene.

Se også: #1; #2; #3; Matthæus 24:22; Johannes 1:14; Johannes 
15:2-4,8,16; 2 Korinterne 4:6; Kolossensern 1:10; 2 Peter 1:16; 

Aabenbaringe 7:9-14.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 4:3 Den, som er levnet i Zion 

og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes 

hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i 

Jerusalem,

JOEL 3:21 HERREN brøler fra Zion, fra 

Jerusalem løfter han sin Røst; Himmelen og 

Jorden skælver. Men HERREN er Ly for sit 

Folk og Værn for Israels Børn.

22 Og I skal kende, at jeg er HERREN eders 

Gud, som bor på Zion, mit hellige Bjerg. 

Jerusalem skal blive en Helligdom, og 

fremmede skal ikke mere drage derigennem.

ZAKARIAS 14:20 På hin Dag skal der stå på 

Hestenes Bjælder "Helliget HERREN". Og 

Gryderne i HERRENs Hus skal være som 

Offerskålene for Alteret;
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21 hver Gryde i Jerusalem og Juda skal være 

helliget Hærskarers HERRE, så alle de 

ofrende kan komme og tage af dem og koge 

deri. Og på hin Dag skal der ikke mere være 

nogen Kana'anæer i Hærskarers HERREs 

Hus.

ROMERNE 11:16 Men dersom Førstegrøden 

er hellig, da er Dejgen det også; og dersom 

Roden er hellig, da ere Grenene det også.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

EFESERNE 1:4 ligesom han har udvalgt os i 

ham før Verdens Grundlæggelse til at være 

hellige og ulastelige for hans Åsyn,

EFESERNE 5:26 for at han kunde hellige den, 

idet han rensede den ved Vandbadet med et 

Ord,

27 for at han selv kunde fremstille Menigheden 

for sig som herlig, uden Plet eller Rynke 

eller noget deslige, men for at den måtte 

være hellig og ulastelig.

HEBRÆERNE 12:14 Stræber efter Fred 

med alle og efter Helliggørelsen, uden 

hvilken ingen skal se Herren;

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

AABENBARINGE 3:5 Den, som sejrer, 

han skal således iføres hvide Klæder, og jeg 

vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og 

jeg vil bekende hans Navn for min Fader og 

for hans Engle.

AABENBARINGE 13:8 Og alle, som bo 

på Jorden, skulle tilbede ham, enhver, hvis 

Navn ikke fra Verdens Grundlæggelse er 

skrevet i Lammets, det slagtedes, Livets Bog.

AABENBARINGE 17:8 Dyret, som du så, 

har været og er ikke, og det skal stige op 

af Afgrunden og gå bort til Fortabelse; og 

de, som bo på Jorden, skulle undre sig, de, 

hvis Navne ikke ere skrevne i Livets Bog fra 

Verdens Grundlæggelse, når de se,at Dyret 

var og er ikke og skal komme.

AABENBARINGE 20:15 Og dersom nøgen 

ikke fandtes skreven i Livets Bog, blev han 

kastet i Ildsøen.

AABENBARINGE 21:27 Og intet urent skal 

komme ind i den, ej heller nogen, som øver 

Vederstyggelighed og Løgn; kun de, som ere 

skrevne i Lammets Livets Bog.

AABENBARINGE 22:15 Udenfor ere 

Hundene og Troldkarlene og de utugtige 

og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, 

som elsker og øver Løgn.

Se også: #1; #2; 2 Mosebog 32:32,33; 5 Mosebog 12:7,12; Ezekiel 
13:9; Ezekiel 43:12; Ezekiel 44:9; Zakarias 1:17; Matthæus 21:12,13; 

Lukas 10:20; Johannes 17:17; Apostelenes gerninger 13:48; 1 
Korinterne 3:16; 1 Korinterne 6:9-11; Efeserne 2:19-22; Filipperne 

4:3; Kolossensern 3:12; 1 Peter 2:9; Aabenbaringe 18:11-15.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 4:4 når Herren får aftvættet 
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Zions Døtres Smuds og bortskyllet 

Jerusalems Blodskyld fra dets Midte med 

Doms og Udrensnings Ånd.

5 Da skaber Herren over hvert et Sted på 

Zions Bjerg og over dets Festforsamlinger en 

Sky om Dagen og Røg med luende Ildskær 

om Natten; thi over alt, hvad herligt er, skal 

der være et Dække

6 og Ly til Skygge mod Hede og til Skærm og 

Skjul mod Skybrud og Regn.

SALME 87:2 Zions Porte fremfor alle 

Jakobs Boliger.

3 Der siges herlige Ting om dig, du Guds 

Stad. - Sela.

ESAJAS 31:5 Som svævende Fugle så 

skærmer Hærskarers HERRE Jerusalem, 

skærmer og frier, skåner og redder.

ESAJAS 33:20 Se på Zion, vore Højtiders 

By! Dine Øjne skal skue Jerusalem, et sikkert 

Lejrsted, et Telt, der ej flytter, hvis Pæle 

aldrig rykkes op, hvis Snore ej rives over.

EZEKIEL 36:25 Da stænker jeg rent Vand på 

eder, så I bliver rene; jeg renser eder for al 

eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.

26 Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Ånd 

giver jeg i eders Indre; Stenhjertet tager jeg 

ud af eders Kød og giver eder et Kødhjerte.

27 Jeg giver min Ånd i eders Indre og virker, at 

I følger mine Vedtægter og tager Vare på at 

holde mine Lovbud,

28 I skal bo i det Land, jeg gav eders Fædre, og 

I skal være mit Folk, og jeg vil være eders 

Gud.

29 Jeg frelser eder fra al eders Urenbed; jeg 

kalder Kornet frem og mangfoldiggør det og 

sender ikke mere Hungersnød over eder.

ZAKARIAS 12:8 På hin Dag værner HERREN 

om Jerusalems Indbyggere, og den 

skrøbeligste iblandt dem skal på hin Dag 

blive som David, men Davids Hus som Gud, 

som HERRENs Engel foran dem.

ZAKARIAS 13:1 På hin Dag skal en Kilde 

vælde frem for Davids Hus og Jerusalems 

Indbyggere mod Synd og Urenhed.

2 Og på hin bag, lyder det fra Hærskarers 

HERRE, udrydder jeg Afgudernes Navne 

af Landet, så de ikke mer skal ihukommes; 

også Profeterne og Urenhedens Ånd driver 

jeg ud af Landet.

MATTHÆUS 3:11 Jeg døber eder med Vand til 

Omvendelse, men den, som kommer efter 

mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg 

ikke er værdig at bære; han skal døbe eder 

med den Helligånd og Ild.

12 Hans Kasteskovl er i hans Hånd, og han skal 

gennemrense sin Lo og samle sin Hvede 

i Laden; men Avnerne skal han opbrænde 

med uslukkelig Ild."

JOHANNES 16:8 Og når han kommer, skal 

han overbevise Verden om Synd og om 

Retfærdighed og om Dom.

9 Om Synd, fordi de ikke tro på mig;

10 men om Retfærdighed, fordi jeg går til min 

Fader, og I se mig ikke længer;

11 men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er 

dømt.

1 KORINTERNE 6:11 Og sådanne vare 

I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I 

bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte 

ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds 

Ånd.
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AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

AABENBARINGE 7:14 Og jeg sagde til 

ham: Min Herre! du ved det. Og han sagde 

til mig: Det er dem, som komme ud af den 

store Trængsel, og de have tvættet deres 

Klæder og gjort dem hvide i Lammets Blod.

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

Se også: #1; #2; #5; 2 Mosebog 13:21,22; Salme 27:5; Salme 78:14; 
Salme 91:1; Ordsprogene 18:10; Esajas 25:4; Esajas 26:20; Esajas 

37:35; Jeremias 16:19; Ezekiel 11:16; Ezekiel 16:6-9; Ezekiel 
22:15,18-22; Ezekiel 24:7-14; Joel 3:21-26; Zakarias 2:9,6-9,14; 

Matthæus 18:20; Matthæus 23:37; Matthæus 28:20; Aabenbaringe 
7:15,16; Aabenbaringe 11:15; Aabenbaringe 20.

A08 Messias navne og titler.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 5:1 Jeg vil synge en Sang om 

min Ven, en Kærlighedssang om hans 

Vingård: Min Ven, han havde en Vingård på 

en frugtbar Høj.

2 Han grov den, rensed den for Sten og 

plantede ædle Ranker; han bygged et 

Vagttårn deri og huggede også en Perse. 

Men den bar vilde Druer, skønt han ventede 

Høst af ædle.

SALME 80:15 Hærskarers Gud, vend 

tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag 

Omsorg for denne Vinstok,

16 for Skuddet, din højre planted!

JEREMIAS 2:21 Som en Ædelranke plantede 

jeg dig, en fuldgod Stikling; hvor kunde du 

da blive Vildskud, en uægte Ranke?

MATTHÆUS 21:33 Hører en anden 

Lignelse: Der var en Husbond, som 

plantede en Vingård og satte et Gærde 

omkring den og gravede en Perse i den og 

byggede et Tårn; og han lejede den ud til 

Vingårdsmænd og drog udenlands.

34 Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han 

sine Tjenere til Vingårdsmændene for at få 

dens Frugter.

35 Og Vingårdsmændene grebe hans Tjenere, 

og en sloge de, en dræbte de, og en stenede 

de.

36 Atter sendte han andre Tjenere hen, flere 

end de første; og de gjorde ligeså med dem.

37 Men til sidst sendte han sin Søn til dem og 

sagde: De ville undse sig for min Søn.

38 Men da Vingårdsmændene så Sønnen, sagde 

de til hverandre: Det er Arvingen; kommer 

lader os slå ham ihjel og få hans Arv!

39 Og de grebe ham og kastede ham ud af 

Vingården og sloge ham ihjel.

JOHANNES 3:29 Den, som har Bruden, er 

Brudgom; men Brudgommens Ven, som 

står og hører på ham, glæder sig meget over 

Brudgommens Røst. Så er da denne min 

Glæde bleven fuldkommen.

JOHANNES 15:1 "Jeg er det sande Vintræ, og 

min Fader er Vingårdsmanden.

Se også: 5 Mosebog 32:32,33; Salme 80:8; Højsangen 2:8,16; 
Højsangen 5:2,16; Højsangen 6:3; Esajas 5:7; Esajas 27:2,3; Hoseas 

10:1; Markus 12:1-9; Lukas 13:7; Johannes 2:1-11; Romerne 9:4,5.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 6:1 I Kong Uzzijas Dødsår så jeg 

Herren sidde på en såre høj Trone, og hans 

Slæb fyldte Helligdommen.

2 Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; 

med de to skjulte de Ansigtet, med de to 

Fødderne, og med de to fløj de;

3 og de råbte til hverandre: "Hellig, hellig, 

hellig er Hærskarers HERRE, al Jorden er 

fuld af hans Herlighed!"

4 Og Dørstolpernes Hængsler rystede ved 

Råbet, medens Templet fyldtes af Røg.

MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

AABENBARINGE 4:11 Værdig er du, 

vor Herre og Gud, til at få Prisen og Æren 

og Magten; thi du har skabt alle Ting, og 

på Grund af din Villie vare de, og bleve de 

skabte.

AABENBARINGE 15:3 Og de sang Mose, 

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, 

og sagde: Store og vidunderlige ere dine 

Gerninger, Herre, Gud, du Almægtige! 

retfærdige og sande' ere dine Veje, du 

Folkeslagenes Konge!

4 Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og 

prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle 

Folkeslagene skulle komme og tilbede for 

dit Åsyn, fordi dine retfærdige Domme ere 

blevne åbenbarede.

Se også: #1; 2 Mosebog 24:10,11; 4 Mosebog 12:8; Første Kongebog 
8:10,11; Salme 24:7-10; Ezekiel 1:25-28; Daniel 7:9; Johannes 

1:18; 1 Timoteus 6:16; Aabenbaringe 4:1-11; Aabenbaringe 5:1,7; 
Aabenbaringe 6:16; Aabenbaringe 7:11,12.

F14 Messias skal ikke blive troet.

ESAJAS 6:9 Da sagde han: "Gå hen og 

sig til det folk: Hør kun, dog skal I intet fatte, 

se kun, dog skal I intet indse!

10 Gør Hjertet sløvt på dette Folk, gør dets Ører 

tunge, dets Øjne blinde, så det ikke kan se 

med Øjnene, ej heller høre med Ørene, ej 

heller fatte med Hjertet og omvende sig og 

læges."

JOHANNES 12:39 Derfor kunde de ikke tro, 

fordi Esajas har atter sagt:

40 "Han har blindet deres Øjne og forhærdet 

deres Hjerte, for at de ikke skulle se med 

Øjnene og forstå med Hjertet og omvende 

sig, så jeg kunde helbrede dem."

41 Dette sagde Esajas, fordi han så hans 

Herlighed og talte om ham.

APOSTELENES GERNINGER 28:24 Og nogle 

lode sig overbevise af det, som blev sagt, 

men andre troede ikke.

25 Og under indbyrdes Uenighed gik de bort, 

da Paulus havde sagt dette ene Ord: "Rettelig 

har den Helligånd talt ved Profeten Esajas til 

eders Fædre og sagt:

26 "Gå hen til dette Folk og sig: I skulle høre 

med eders Øren og ikke forstå og se med 

eders Øjne og ikke se;

27 thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og 

med Ørene høre de tungt, og deres Øjne 

have de tillukket, for at de ikke skulle se 

med Øjnene og høre med Ørene og forstå 

med Hjertet og omvende sig, så jeg kunde 

helbrede dem."

Se også: 5 Mosebog 2:30; Esajas 6:5; Esajas 29:10,13; Esajas 30:8-
11; Esajas 63:17; Ezekiel 3:6-11; Hoseas 1:9; Matthæus 13:14,15; 

Markus 4:12; Lukas 8:10; Apostelenes gerninger 28:26,27; Romerne 
11:8; 2 Korinterne 2:16.
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B03 Messias er søn af mennesket.

C04 Messias liv indtil hans første 

tilsynekomst.

     

ESAJAS 7:14 Derfor vil Herren selv give eder 

et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og 

føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel".

15 Surmælk og Vildhonning skal være hans 

Føde, ved den Tid han ved at vrage det onde 

og vælge det gode;

16 thi før Drengen ved at vrage det onde og 

vælge det gode, skal Landet, for hvis to 

Konger du gruer, være folketomt.

MATTHÆUS 1:20 Men idet han tænkte derpå, 

se, da viste en Herrens Engel sig for ham 

i en drøm og sagde: "Josef, Davids Søn! 

frygt ikke for at tage din Hustru Maria til 

dig; thi det, som er avlet i hende, er af den 

Helligånd.

21 Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde 

hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk 

fra deres Synder."

22 Men dette er alt sammen sket, for at det 

skulde opfyldes, som er talt af Herren ved 

Profeten, som siger:

23 "Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og 

føde en Søn, og man skal kalde hans Navn 

Immanuel", hvilket er udlagt: Gud med os.

MATTHÆUS 16:15 Han siger til dem: 

"Men I, hvem sige I, at jeg er?"

16 Da svarede Simon Peter og sagde: "Du er 

Kristus, den levende Guds Søn."

MATTHÆUS 18:20 Thi hvor to eller tre 

ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt 

iblandt dem."

MATTHÆUS 28:20 og idet I lære dem 

at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og 

se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens 

Ende."

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

34 Men Maria sagde til Engelen: "Hvorledes 

skal dette gå til, efterdi jeg ikke ved af nogen 

Mand?"

35 Og Engelen svarede og sagde til hende: Den 

Helligånd skal komme over dig, og den 

Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor 

skal også det hellige, som fødes,. kaldes 

Guds Søn.

JOHANNES 1:15 Johannes vidner om ham 

og råber og siger: "Ham var det, om hvem 

jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er 

kommen foran mig; thi han var før mig."

JOHANNES 14:15 Dersom I elske mig, da 

holder mine Befalinger!

16 Og jeg vil bede Faderen, og han skal give 

eder en anden Talsmand til at være hos eder 

evindelig,

17 den Sandhedens Ånd, som Verden ikke kan 

modtage, thi den ser den ikke og kender den 

ikke; men I kende den, thi den bliver hos 

eder og skal være i eder.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 
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Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: 1 Mosebog 3:15; Esajas 9:5; Lukas 2:40-52; Johannes 
1:1,2,14; 1 Timoteus 3:16.

E25 Messias skal blive troet og rost.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 8:13 Hærskarers HERRE, ham 

skal I holde hellig, han skal være eders Frygt, 

han skal være eders Rædsel.

14 Han bliver en Helligdom, en Anstødssten 

og en Klippe til Fald for begge Israels Huse 

og en Snare og et Fangegarn for Jerusalems 

Indbyggere,

15 og mange iblandt dem skal snuble, falde og 

kvæstes, fanges og bindes.

MATTHÆUS 11:6 og salig er den, som ikke 

forarges på mig."

MATTHÆUS 13:57 Og de forargedes 

på ham. Men Jesus sagde til dem: "En Profet 

er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og 

i sit Hus,"

LUKAS 2:34 Og Simeon velsignede dem 

og sagde til hans Moder Maria: "Se, denne er 

sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og 

til et Tegn, som imodsiges,

LUKAS 20:17 Men han så på dem og 

sagde: "Hvad er da dette, som er skrevet: 

Den Sten, som Bygningsmændene 

forkastede, den er bleven til en 

Hovedhjørnesten?

18 Hver, som falder på denne Sten, skal slå sig 

sønder; men hvem den falder på, ham skal 

den knuse."

LUKAS 21:35 Thi komme skal den over 

alle dem, der bo på hele Jordens Flade.

ROMERNE 9:31 men Israel, som jagede efter 

en Retfærdigheds Lov, nåede ikke til en 

sådan Lov.

32 Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, 

men som af Geringer. De stødte an på 

Anstødsstenen,

33 som der er skrevet: "Se, jeg sætter i Zion 

en Anstødssten og en Forargelses Klippe; 

og den, som tror på ham, skal ikke blive til 

Skamme."

1 PETER 2:7 Eder altså, som tro, hører 

Æren til; men for de vantro er denne Sten, 

som Bygningsmændene forkastede, bleven 

til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og 

en Forargelses Klippe;

Se også: Ezekiel 11:16; Matthæus 15:14; Matthæus 21:43-45; 1 
Korinterne 1:23,24.

E02 Messias tjenestested.

ESAJAS 8:23 Men engang skal der ikke 

længer være Mørke i det Land, hvor der nu 

er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel 

over Zebulons og Naftalis Land, Men i 

Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs 

Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes 

Kreds.

MATTHÆUS 2:22 Men da han hørte, at 

Arkelaus var Konge over Judæa i sin Fader 

Herodes's Sted, frygtede han for at komme 
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derhen; og han blev advaret af Gud i en 

Drøm og drog bort til Galilæas Egne.

23 Og han kom og tog Bolig i en By, som kaldes 

Nazareth, for at det skulde opfyldes, som 

er talt ved Profeterne, at han skulde kaldes 

Nazaræer.

MATTHÆUS 4:12 Men da Jesus hørte, at 

Johannes var kastet i Fængsel, drog han bort 

til Galilæa.

13 Og han forlod Nazareth og kom og tog 

Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i 

Sebulons og Nafthalis Egne,

14 for at det skulde opfyldes, som er talt ved 

Profeten Esajas, som siger:

15 "Sebulons Land og Nafthalis Land langs 

Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes 

Galilæa,

JOHANNES 1:45 Filip finder Nathanael og 

siger til ham: "Vi have fundet ham, hvem 

Moses i Loven og ligeså Profeterne have 

skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth."

46 Og Nathanael sagde til ham: "Kan noget 

godt være fra Nazareth?" Filip siger til ham: 

"Kom og se!"

B21 Messias er Lyset.

E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

ESAJAS 9:1 Det Folk, som vandrer i 

Mørke, skal skue så stort et Lys; Lys stråler 

frem over dem, som bor i Mulmets Land.

2 Du gør Fryden mangfoldig, Glæden stor, de 

glædes for dit Åsyn, som man glædes i Høst, 

ret som man jubler, når Bytte deles.

3 Thi dets tunge Åg og Stokken til dets Ryg, 

dets Drivers Kæp, har du brudt som på 

Midjans Dag;

MATTHÆUS 4:16 det Folk, som sad i Mørke, 

har set et stort Lys, og for dem, som sad 

i Dødens Land og Skygge, for dem er der 

opgået et Lys."

LUKAS 1:76 Men også du, Barnlille! skal 

kaldes den Højestes Profet; thi du skal gå 

foran for Herrens Åsyn for at berede hans 

Veje,

77 for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved 

deres Synders Forladelse,

78 for vor Guds inderlige Barmhjertigheds 

Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har 

besøgt os

79 for at skinne for dem, som sidde i Mørke og 

i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind 

på Fredens Vej,"

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.

3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det 

blev end ikke een Ting til af det, som er.

4 I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb 

det ikke.

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

JOHANNES 12:35 Da sagde Jesus til dem: 

"Endnu en liden Tid er Lyset hos eder.

36 Medens I have Lyset, tror på Lyset, for at I 

kunne blive Lysets Børn!" Dette talte Jesus, 

og han gik bort og blev skjult for dem.
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46 Jeg er kommen som et Lys til Verden, for at 

hver den, som tror på mig, ikke skal blive i 

Mørket.

EFESERNE 5:8 Thi I vare forhen Mørke, 

men nu ere I Lys i Herren; vandrer som 

Lysets Børn;

Se også: Esajas 50:10; Esajas 60:1-3,19; Lukas 2:32; 1 Peter 2:9; 
Johannes 1:5-7.

A08 Messias navne og titler.

B03 Messias er søn af mennesket.

C01 Messias fødsel er profeteret.

H04 Messias trone.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, en Søn 

er os givet, på hans Skulder skal Herredømmet 

hvile; og hans Navn skal være: Underfuld 

Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, 

Fredsfyrste.

6 Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over 

Davids Trone og over hans Rige, at det må 

grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og 

til evig Tid. Hærskarers HERREs Nidkærhed 

gør det.

MATTHÆUS 1:23 "Se, Jomfruen skal blive 

frugtsommelig og føde en Søn, og man skal 

kalde hans Navn Immanuel", hvilket er 

udlagt: Gud med os.

MATTHÆUS 9:15 Og Jesus sagde til dem: 

"Kunne Brudesvendene sørge, så længe 

Brudgommen er hos dem? Men der skal 

komme Dage, da Brudgommen bliver tagen 

fra dem, og da skulle de faste.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

MARKUS 10:33 "Se, vi drage op til Jerusalem, 

og Menneskesønnen skal overgives til 

Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de 

skulle dømme ham til Døden og overgive 

ham til Hedningerne;

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 1:35 Og Engelen svarede og sagde 

til hende: Den Helligånd skal komme over 

dig, og den Højestes Kraft skal overskygge 

dig; derfor skal også det hellige, som fødes,. 

kaldes Guds Søn.

LUKAS 2:10 Og Engelen sagde til dem: 

"Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en 

stor Glæde, som skal være for hele Folket.

11 Thi eder er i dag en Frelser født, som er den 

Herre Kristus i Davids By.

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

JOHANNES 1:18 Ingen har nogen Sinde set 

Gud; den enbårne Søn, som er i Faderens 

Skød, han har kundgjort ham.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!
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JOHANNES 4:25 Kvinden siger til ham: 

"Jeg ved, at Messias kommer (hvilket 

betyder Kristus); når han kommer, skal han 

kundgøre os alle Ting."

26 Jesus siger til hende: "Det er mig, jeg, som 

taler med dig."

JOHANNES 10:11 Jeg er den gode Hyrde; den 

gode Hyrde sætter sit Liv til for Fårene.

APOSTELENES GERNINGER 4:26 Jordens 

Konger rejste sig, og Fyrsterne samlede 

sig til Hobe imod Herren og imod hans 

Salvede."

1 KORINTERNE 15:45 Således er der også 

skrevet: "Det første Menneske, Adam, blev 

til en levende Sjæl;"den sidste Adam blev til 

en levendegørende Ånd.

2 KORINTERNE 4:4 dem, i hvem denne 

Verdens Gud har forblindet de vantros 

Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra 

Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er 

Guds Billede.

EFESERNE 1:20 som han udviste på Kristus, 

da han oprejste ham fra de døde og satte 

ham ved sin højre Hånd i det himmelske,

21 langt over al Magt og Myndighed og Kraft og 

Herredom og hvert Navn, som nævnes,ikke 

alene i denne Verden, men også i den 

kommende,

22 og lagde alt under hans Fødder, og ham gav 

han som Hoved over alting til Menigheden,

EFESERNE 2:14 Thi han er vor Fred, han, 

som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets 

Skillevæg,

FILIPPERNE 2:7 men forringede sig selv, 

idet han tog en Tjeners Skikkelse på og blev 

Mennesker lig;

2 TESSALONIKERNE 3:16 Men han selv, 

Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle 

Måder! Herren være med eder alle!

1 TIMOTEUS 2:5 Thi der er een Gud, og 

også een Mellemmand imellem Gud og 

Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

2 TIMOTEUS 4:8 I øvrigt henligger 

Retfærdighedens Krans til mig, hvilken 

Herren, den retfærdige Dommer, skal 

give mig på hin Dag, og ikke alene mig, 

men også alle dem, som have elsket hans 

Åbenbarelse.

HEBRÆERNE 1:3 han, som - efterdi han er 

hans Herligheds Glans og hans Væsens 

udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin 

Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra 

Synderne har sat sig ved Majestætens højre 

Hånd i det høje,

HEBRÆERNE 4:14 Efterdi vi altså have 

en stor Ypperstepræst, som er gået igennem 

Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde 

fast ved Bekendelsen!

HEBRÆERNE 5:6 som han jo også siger et 

andet Sted: "Du er Præst til evig Tid, efter 

Melkisedeks Vis,"

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 
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Side af Guds Trone.

1 PETER 2:6 Thi det hedder i et Skriftsted: 

"Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, 

som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror 

på ham, skal ingenlunde blive til Skamme."

AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

AABENBARINGE 1:8 Jeg er Alfa og 

Omega, siger Gud Herren, han, som er, og 

som var, og som kommer, den Almægtige.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

AABENBARINGE 19:16 Og på Kappen, på 

sin Lænd har han et Navn skrevet: Kongers 

Konge og Herrers Herre.

AABENBARINGE 22:16 Jeg, Jesus, har 

sendt min Engel til at vidne for eder 

disse Ting om Menighederne, jeg er 

Davids Rodskud og Slægt, den strålende 

Morgenstjerne.

Se også: Dommer 13:18; 1 Samuel 7:16; Salme 2:8; Salme 72:8-11; 
Salme 89:36-38; Esajas 7:14; Jeremias 33:15-17; Daniel 2:44; 

Daniel 7:14,27; Johannes 18:37; 1 Korinterne 15:24-28; Efeserne 
1:20-22.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 10:20 På hin Dag skal Israels Rest 

og det, som undslipper af Jakobs Hus, ikke 

mere støtte sig til den, der slår det, men til 

HERREN, Israels Hellige, i Sandhed.

21 En Rest skal omvende sig, Jakobs Rest, til 

den vældige Gud.

22 Thi var end dit Folk som Sandet ved Havet, 

Israel, kun en Rest deraf skal omvende 

sig. Ødelæggelse er fastslået, og med 

Retfærdighed vælter den frem;

SALME 53:7 Ak, kom dog fra Zion Israels 

Frelse! Når Gud vender sit Folks Skæbne, 

skal Jakob juble, Israel glædes.

ESAJAS 1:9 Havde ikke Hærskarers 

HERRE levnet os en Rest, da var vi som 

Sodoma, ligned Gomorra.

ESAJAS 12:6 Bryd ud i Fryderåb, Zions 

Beboere, thi stor i eders Midte er Israels 

Hellige!

HOSEAS 1:9 Og HERREN sagde: "Kald 

ham Ikke-mit-Folk; thi I er ikke mit Folk, og 

jeg er ikke eders Gud."

10 Men Israeliternes Tal skal blive som Sandet 

ved Havet, der ikke kan måles eller tælles. 

Og i Stedet for "I er ikke mit Folk" skal de 

kaldes "den levende Guds Børn".

ZAKARIAS 10:9 Blandt Folkeslag strøede jeg 

dem ud, men de kommer mig i Hu i det 

fjerne og opfostrer Børn til Hjemfærd.

ROMERNE 9:25 som han også siger hos 

Hoseas: "Det, som ikke var mit Folk, vil jeg 
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kalde mit Folk, og hende, som ikke var den 

elskede; den elskede;

26 og det skal ske, at på det Sted, hvor der blev 

sagt til dem: I ere ikke mit Folk, der skulle 

de kaldes den levende Guds Børn."

27 Men Esajas udråber over Israel: "Om end 

Israels Børns Tal var som Havets Sand, så 

skal kun Levningen frelses.

28 Thi idet Herren opgør Regnskab og afslutter 

det i Hast, vil han fuldbyrde det på Jorden."

29 Og som Esajas forud har sagt: "Dersom den 

Herre Zebaoth ikke havde levnet os en Sæd, 

da vare vi blevne som Sodoma og gjorte lige 

med Gomorra."

ROMERNE 11:5 Således er der også i den 

nærværende Tid blevet en Levning som et 

Nådes-Udvalg.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

2 KORINTERNE 3:14 Men deres Tanker 

bleve forhærdede; thi indtil den Dag i 

Dag forbliver det samme Dække over 

Oplæsningen af den gamle Pagt uden at 

tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

15 Men der ligger indtil denne Dag et Dække 

over deres Hjerte, når Moses oplæses;

16 når de derimod omvende sig til Herren, da 

borttages Dækket.

Se også: #1; #2; #3; #4.

A03 Messias nedstammer fra David.

B04 Messias guddommelige egenskaber.

B05 Messias er fyldt med Helligånden.

C01 Messias fødsel er profeteret.

ESAJAS 11:1 Men der skyder en Kvist af 

Isajs Stub, et Skud gror frem af hans Rod;

2 og HERRENs Ånd skal hvile over ham, 

Visdoms og Forstands Ånd, Råds og Styrkes 

Ånd, HERRENs Kundskabs og Frygts Ånd.

3 Hans Hu står til HERRENs Frygt; han 

dømmer ej efter, hvad Øjnene ser, skønner ej 

efter, hvad Ørene hører.

MATTHÆUS 3:16 Men da Jesus var bleven 

døbt, steg han straks op af Vandet, og se, 

Himlene åbnedes for ham, og han så Guds 

Ånd dale ned som en Due og komme over 

ham.

17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som 

sagde: "Denne er min Søn, den elskede, i 

hvem jeg har Velbehag."

LUKAS 2:52 Og Jesus forfremmedes 

i Visdom og Alder og yndest hos Gud og 

Mennesker.

JOHANNES 3:34 Thi han, hvem Gud 

udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig 

ikke Ånden efter Mål.

35 Faderen elsker Sønnen og har givet alle Ting 

i hans Hånd.

36 Den, som tror på Sønnen, har et evigt Liv; 

men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke 

se Livet, men Guds Vrede bliver over ham."

JOHANNES 16:13 Men når han, Sandhedens 
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Ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele 

Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, 

men hvad som helst han hører, skal han tale, 

og de kommende Ting skal han forkynde 

eder.

APOSTELENES GERNINGER 10:37 I kende 

det, som er udgået over hele Judæa, idet det 

begyndte fra Galilæa, efter den Dåb, som 

Johannes prædikede,

38 det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud 

salvede ham med den Helligånd og Kraft, 

han, som drog omkring og gjorde vel og 

helbredte alle, som vare overvældede af 

Djævelen; thi Gud var med ham;

APOSTELENES GERNINGER 13:21 Og 

derefter bade de om en Konge; og Gud gav 

dem Saul, Kis's Søn, en Mand af Benjamins 

Stamme, i fyrretyve År.

22 Og da han havde taget ham bort, oprejste 

han dem David til Konge, om hvem han 

også vidnede, og sagde: "Jeg har fundet 

David, Isajs Søn, en Mand efter mit Hjerte, 

som skal gøre al min Villie."

23 Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen 

Israel en Frelser, Jesus,

1 KORINTERNE 1:30 Men ud af ham 

ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra 

Gud, både Retfærdighed og Helliggørelse og 

Forløsning;

AABENBARINGE 4:5 Og fra Tronen 

udgår der Lyn og Røster og Tordener, og syv 

Ildfakler brænde foran Tronen, hvilke ere de 

syv Guds Ånder.

AABENBARINGE 5:6 Og jeg så, midt 

imellem Tronen med de fire Væsener og 

de Ældste stod et Lam, ligesom slagtet: det 

havde syv Horn og syv Øjne, hvilke ere de 

syv Guds Ånder, som ere udsendte til hele 

Jorden.

Se også: Esajas 42:1; Esajas 59:21; Esajas 61:1; Matthæus 12:25; 
Matthæus 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; Johannes 1:32,33; 

Efeserne 1:17,18; 2 Timoteus 1:7; Aabenbaringe 3:1.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 11:4 Han dømmer de ringe med 

Retfærd, fælder redelig Dom over Landets 

arme. Voldsmanden slår han med Mundens 

Ris, gudløse dræber han med Læbernes 

Ånde.

5 Og Retfærd er Bæltet, han har om sin Lænd, 

Trofasthed Hofternes Bælte.

JEREMIAS 23:5 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra HERREN, da jeg opvækker David 

en retfærdig Spire, og han skal herske 

som Konge og handle viselig og øve Ret og 

Retfærd i Landet.

6 I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo 

trygt. Og det Navn, man skal give ham er: 

HERREN vor Retfærdighed.

2 KORINTERNE 6:7 ved Sandheds Ord, 

ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Våben 

både til Angreb og Forsvar;

EFESERNE 6:14 Så står da omgjordede 

om eders Lænd med Sandhed og iførte 

Retfærdighedens Panser.

2 TESSALONIKERNE 2:8 og da skal den 

lovløse åbenbares, hvem den Herre 

Jesus skal dræbe med sin Munds Ånde 
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og tilintetgøre ved sin Tilkommelses 

Åbenbarelse,

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 

dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

AABENBARINGE 20:11 Og jeg så en stor, 

hvid Trone og ham, som sad derpå; for hans 

Åsyn flyede Jorden og Himmelen, og der 

blev ikke fundet Sted for dem.

12 Og jeg så de døde, de store og de små, 

stående for Tronen, og Bøger bleve åbnede; 

og en anden Bog blev åbnet, som er Livets 

Bog; og de døde bleve dømte efter det, som 

var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

Se også: #1; #2; #5; 1 Peter 4:1; Aabenbaringe 1:13.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

     

ESAJAS 11:6 Og Ulven skal gå hos 

Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven 

og Ungløven græsse sammen, dem driver en 

lille Dreng.

7 Kvien og Bjørnen bliver Venner, deres Unger 

ligger Side om Side, og Løven æder Strå som 

Oksen;

8 den spæde skal lege ved Øglens Hul, den 

afvante række sin Hånd til Giftslangens 

Rede.

9 Der gøres ej ondt og voldes ej Men i hele 

mit hellige Bjergland; thi Landet er fuldt af 

HERRENs Kundskab, som Vandene dækker 

Havets Bund.

HABAKKUK 2:14 Thi Jorden skal fyldes af 

Kundskab om HERRENs Herlighed, som 

Vandene dækker Havets Bund.

ZAKARIAS 14:8 På hin Dag skal rindende 

Vand vælde frem fra Jerusalem; det halve 

løber ud i Havet mod Øst, det halve i Havet 

mod Vest, og det både Sommer og Vinter.

9 Og HERREN skal være Konge over hele 

Jorden. På hin Dag skal HERREN være een 

og hans Navn eet.

MATTHÆUS 5:44 Men jeg siger eder: Elsker 

eders Fjender, velsigner dem, som forbande 

eder, gører dem godt, som hade eder, og 

beder for dem, som krænke eder og forfølge 

eder,

45 for at I må vorde eders Faders Børn, han, 

som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgå 

over onde og gode og lader det regne over 

retfærdige og uretfærdige.

APOSTELENES GERNINGER 2:44 Og alle de 

troende holdt sig sammen og havde alle Ting 

fælles.

45 Og de solgte deres Ejendom og Gods og 

delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver 

ESAJAS



188

havde Trang til.

46 Og idet de hver Dag vedholdende og 

endrægtigt kom i Helligdommen og brød 

Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd 

og i Hjertets Enfold,

47 idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele 

Folket. Men Herren føjede daglig til dem 

nogle, som lode sig frelse.

ROMERNE 14:17 Thi Guds Rige består ikke 

i at spise og drikke, men i Retfærdighed og 

Fred og Glæde i den Helligånd.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1 Korinterne 6:9-11; 1 
Tessalonikerne 5:15; Aabenbaringe 5:9,10; Aabenbaringe 20:2-6.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

     

ESAJAS 11:10 På hin Dag skal 

Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der står 

som et Banner for Folkeslagene, og hans 

Bolig skal være herlig.

11 På hin Dag skal Herren atter udrække sin 

Hånd for at vinde, hvad der er til Rest af 

hans Folk, fra Assur og fra Ægypten, fra 

Patros, Ætiopien og Elam, fra Sinear, Hamat 

og Havets Strande.

12 For Folkene rejser han Banner, samler 

Israels bortdrevne Mænd, sanker Judas 

spredte Kvinder fra Verdens fire Hjørner.

HØJSANGEN 5:10 Min Ven er hvid og rød, 

herlig blandt Titusinder,

ESAJAS 59:19 så HERRENs Navn frygtes i 

Vest, hans Herlighed, hvor Sol står op. Thi 

han kommer som en indestængt Flom, der 

drives af HERRENs Ånde.

JOHANNES 11:51 Men dette sagde han ikke af 

sig selv; men da han var Ypperstepræst i det 

År, profeterede han at Jesus skulde dø for 

Folket;

52 og ikke for Folket alene, men for at han også 

kunde samle Guds adspredte Børn sammen 

til eet.

ROMERNE 11:15 Thi dersom deres Forkastelse 

er Verdens Forligelse, hvad bliver da deres 

Antagelse andet end Liv ud af døde?

ROMERNE 11:22 Så se da Guds Godhed og 

Strenghed: Over dem, som faldt, er der 

Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis 

du bliver i hans Godhed; ellers skal også du 

afhugges.

23 Men også hine skulle indpodes, dersom de 

ikke blive i Vantroen; thi Gud er mægtig til 

atter at indpode dem.

24 Thi når du blev afhugget af det Olietræ, som 

er vildt af Naturen, og imod Naturen blev 

indpodet i et ædelt Olietræ, hvor meget mere 

skulle da disse indpodes i deres eget Olietræ, 

som de af Natur tilhøre!

25 Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være 

uvidende om denne Hemmelighed, for at I 

ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at 

Forhærdelse delvis er kommen over Israel, 

indtil Hedningernes Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

ESAJAS



189

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

ROMERNE 15:9 men at Hedningerne skulle 

prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, 

som der er skrevet: "Derfor vil jeg bekende 

dig iblandt Hedninger og lovsynge dit 

Navn,"

10 Og atter siges der: "Fryder eder, I Hedninger, 

med hans Folk!"

11 Og atter: "Lover Herren, alle Hedninger, og 

alle Folkene skulle prise ham."

12 Og atter siger Esajas: "Komme skal Isajs 

Rodskud og han, der rejser sig for at herske 

over Hedninger; på ham skulle Hedninger 

håbe."

2 KORINTERNE 3:16 når de derimod 

omvende sig til Herren, da borttages 

Dækket.

HEBRÆERNE 4:9 Altså er der en Sabbatshvile 

tilbage for Guds Folk.

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

10 og du har gjort dem for vor Gud til et 

Kongerige og til Præster, og de skulle være 

Konger på Jorden.

AABENBARINGE 22:16 Jeg, Jesus, har 

sendt min Engel til at vidne for eder 

disse Ting om Menighederne, jeg er 

Davids Rodskud og Slægt, den strålende 

Morgenstjerne.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 12:1 På hin Dag skal du sige: Jeg 

takker dig, HERRE, thi du vrededes på mig; 

men din Vrede svandt, og du trøstede mig.

2 Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden 

Frygt; thi HERREN er min Styrke og min 

Lovsang, og han blev mig til Frelse.

3 I skal øse Vand med Glæde af Frelsens 

Kilder

4 og sige på hin Dag: Tak HERREN, påkald 

hans Navn, gør hans Gerninger kendt blandt 

Folkene, kundgør, at hans Navn er højt!

5 Lovsyng HERREN, thi stort har han øvet,lad 

det blive kendt på den vide Jord!

6 Bryd ud i Fryderåb, Zions Beboere, thi stor i 

eders Midte er Israels Hellige!

SALME 132:13 Thi HERREN har udvalgt 

Zion, ønsket sig det til Bolig :

14 Her er for evigt mit Hvilested, her vil jeg bo, 

thi det har jeg ønsket.

ESAJAS 66:13 som en Moder trøster sin 

Søn, således trøster jeg eder, i Jerusalem 

finder I Trøst.

JEREMIAS 23:6 I hans Dage skal Juda frelses 

og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal 

give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

ZEFANIAS 3:15 HERREN har slettet din 

Dom, bortdrevet dine Fjender. I din Midte er 

Israels Konge, HERREN, ej mere skuer du 

ondt.

16 På hin Dag skal der siges til Jerusalem: Frygt 

ikke, Zion, lad ikke Hænderne synke!

17 I dig er HERREN din Gud, en Helt, som 
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frelser. Han glæder sig over dig med Fryd, 

han tier i sin Kærlighed, han fryder sig over 

dig med Jubel som på Festens Dag;

ZAKARIAS 2:9 Jeg vil selv, lyder det fra 

HERREN, være en Ildmur omkring det og 

herliggøre mig i det.

JOHANNES 4:14 Men den, som drikker af 

det Vand, som jeg giver ham, skal til evig 

Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver 

ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som 

fremvælder til et evigt Liv."

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

AABENBARINGE 7:17 Thi Lammet, 

som er midt for Tronen, skal vogte dem og 

lede dem til Livets Vandkilder; og Gud skal 

aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 21:6 Og han sagde til 

mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, 

Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den 

tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.

AABENBARINGE 22:17 Og Ånden og 

Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: 

Kom! Og den, som tørster, han komme; den, 

som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Se også: #1; #2; #3; #4.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 14:1 Thi HERREN forbarmer sig 

over Jakob og udvælger atter Israel.

2 Folkeslag skal tage dem og bringe dem 

hjem igen; og Israels Hus skal i HERRENs 

Land tage Folkeslagene i Eje som Trælle og 

Trælkvinder; de skal gøre dem til Fanger, 

hvis Fanger de var, og herske over deres 

Bødler.

3 På den Dag HERREN giver dig Hvile for din 

Møje og Uro og for den hårde Trældom, der 

lagdes på dig,

SALME 102:14 du vil rejse dig og forbarme 

dig over Zion, når Nådens Tid, når Timen er 

inde;

ESAJAS 61:5 Fremmede skal stå og vogte 

eders Småkvæg, Udlændinge slide på Mark 

og i Vingård.

EZEKIEL 28:24 Fremtidig skal der ikke være 

nogen Tidsel til at såre eller Torn til at stikke 

Israels Hus blandt alle dets Naboer, som nu 
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håner dem; og de skal kende, at jeg er den 

Herre HERREN.

ZAKARIAS 1:17 Tal videre: Så siger 

Hærskarers HERRE: Mine Byer skal atter 

strømme med Velsignelse, og HERREN vil 

atter trøste Zion og udvælge Jerusalem.

LUKAS 1:72 for at gøre Barmhjertighed 

imod vore Fædre og ihukomme sin hellige 

Pagt,

73 den Ed, som han svor vor Fader Abraham, at 

han vilde give os,

74 at vi, friede fra vore Fjenders Hånd, skulde 

tjene ham uden Frygt,

LUKAS 2:32 et Lys til at oplyse 

Hedningerne og en Herlighed for dit Folk 

Israel."

ROMERNE 15:27 De have nemlig fundet 

Glæde deri, og de ere deres Skyldnere. Thi 

ere Hedningerne blevne delagtige i hines 

åndelige Goder, da ere de også skyldige at 

tjene dem med de timelige.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #2; #3; #4; Esajas 14:4-18; Apostelenes gerninger 15:14-17; 
Efeserne 2:12-19.

A03 Messias nedstammer fra David.

E09 Messias retfærdighed.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 16:5 skal en Trone rejses med 

Mildhed, og på den skal sidde en Dommer med 

Trofasthed i Davids Telt, ivrig for Ret og øvet i 

Retfærd."

LUKAS 1:33 Og han skal være Konge over 

Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være 

Ende på hans Kongedømme."

LUKAS 1:69 og har oprejst os et Frelsens 

Horn" i sin Tjener Davids Hus,

70 således som han talte ved sine hellige 

Profeters Mund fra fordums Tid,

JOHANNES 12:48 Den, som foragter mig og 

ikke modtager mine Ord, har den, som 

dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det 

skal dømme ham på den yderste Dag.

APOSTELENES GERNINGER 15:16 "Derefter 

vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids 

faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg 

atter opbygge og oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

Se også: #1; Salme 89:15.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 17:7 På hin Dag skal Menneskene 

se hen til deres Skaber, og deres Øjne skal 
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skue hen til Israels Hellige;

ESAJAS 10:20 På hin Dag skal Israels Rest 

og det, som undslipper af Jakobs Hus, ikke 

mere støtte sig til den, der slår det, men til 

HERREN, Israels Hellige, i Sandhed.

21 En Rest skal omvende sig, Jakobs Rest, til 

den vældige Gud.

22 Thi var end dit Folk som Sandet ved Havet, 

Israel, kun en Rest deraf skal omvende 

sig. Ødelæggelse er fastslået, og med 

Retfærdighed vælter den frem;

HOSEAS 3:5 Siden skal Israeliterne 

omvende sig og søge HERREN deres Gud 

og David, deres Konge, og bævende komme 

til HERREN og hans Velsignelse i de sidste 

Dage.

MIKAS 7:7 Men jeg vil spejde efter 

HERREN, jeg bier på min Frelses Gud; min 

Gud vil høre mig.

8 Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi 

jeg faldt, men står op; om end jeg sidder i 

Mørke, er HERREN mit Lys.

APOSTELENES GERNINGER 15:16 "Derefter 

vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids 

faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg 

atter opbygge og oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

1 JOHANNES 3:2 I elskede! nu ere vi Guds 

Børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad 

vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, 

da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se 

ham, som han er.

AABENBARINGE 1:7 Se, han kommer 

med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, også 

de, som have gennemstunget ham, og alle 

Jordens Stammer skulle jamre ved hans 

Komme. Ja, Amen!

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

 

ESAJAS 19:23 På hin Dag skal der gå 

en banet Vej fra Ægypten til Assyrien, 

og Assyrien skal komme til Ægypten og 

Ægypten til Assyrien, og Ægypten skal tjene 

Herren sammen med Assyrien.

24 På hin Dag skal Israel selvtredje, sammen 

med Ægypten og Assyrien, være en 

Velsignelse midt på Jorden,

25 som Hærskarers HERRE velsigner med de 

Ord: "Velsignet være Ægypten, mit Folk, og 

Assyrien, mine Hænders Værk, og Israel, 

min Arvelod!"

ESAJAS 66:12 Thi så siger HERREN: Se, 

jeg leder til hende Fred som en svulmende 

Flod og Folkenes Rigdom som en Strøm; 

hendes spæde skal bæres på Hofte, og 

Kærtegn får de på Skød;

ZAKARIAS 2:15 Og mange Folk skal på hin 

Dag slutte sig til HERREN og være hans 

Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at 

Hærskarers HERRE har sendt mig til dig.

ZAKARIAS 10:11 De går gennem 

Trængselshavet, han slår dets Bølger ned. 

Alle Nilstrømme tørkner, Assurs Stolthed 

styrtes, Ægyptens Herskerspir viger.
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ZAKARIAS 14:18 Og dersom Ægyptens Slægt 

ikke drager derop og kommer derhen, så 

skal de rammes af den Plage, HERREN lader 

ramme Folkene.

LUKAS 2:32 et Lys til at oplyse 

Hedningerne og en Herlighed for dit Folk 

Israel."

ROMERNE 3:29 Eller er Gud alene Jøders 

Gud? mon ikke også Hedningers? Jo, også 

Hedningers;

ROMERNE 9:24 Og hertil kaldte han også os, 

ikke alene af Jøder, men også af Hedninger,

25 som han også siger hos Hoseas: "Det, som 

ikke var mit Folk, vil jeg kalde mit Folk, 

og hende, som ikke var den elskede; den 

elskede;

ROMERNE 10:11 Skriften siger jo: "Hver 

den, som tror på ham, skal ikke blive til 

Skamme."

12 Thi der er ikke Forskel på Jøde og Græker; 

thi den samme er alles Herre, rig nok for 

alle dem, som påkalde ham.

13 Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, 

skal blive frelst.

EFESERNE 2:18 Thi ved ham have vi begge i 

een Ånd Adgang til Faderen.

19 Så ere I da ikke mere fremmede og 

Udlændinge, men I ere de helliges 

Medborgere og Guds Husfolk,

20 opbyggede på Apostlenes og Profeternes 

Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er 

Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem også I blive medopbyggede til en 

Guds Bolig i Ånden.

Se også: #1; #4; #5; 5 Mosebog 32:43; Esajas 19:16-22; Esajas 49:6; 
Romerne 15:9; Efeserne 3:6-8; 1 Peter 2:10.

B07 Messias almægtighed.

ESAJAS 22:22 Jeg lægger Nøglen til Davids 

Hus på hans Skulder; når han lukker op, skal 

ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen 

lukke op,

MATTHÆUS 16:18 Så siger jeg også 

dig, at du er Petrus, og på denne Klippe vil 

jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets 

Porte skulle ikke få Overhånd over den.

19 Og jeg vil give dig Himmeriges Riges 

Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal 

være bundet i Himlene, og hvad du løser på 

Jorden, det skal være løst i Himlene."

MATTHÆUS 18:18 Sandelig, siger jeg 

eder, hvad som helst I binde på Jorden, skal 

være bundet i Himmelen; og hvad som helst 

I løse på Jorden, skal være løst i Himmelen.

19 Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive 

enige på Jorden om hvilken som helst Sag, 

hvorom de ville bede, da skal det blive dem 

til Del fra min Fader, som er i Himlene.

AABENBARINGE 1:18 Frygt ikke! Jeg er 

den første og den sidste og den levende; 

og jeg var død, og se, jeg er levende i 

Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens 

og Dødsrigets Nøgler.

AABENBARINGE 3:7 Og skriv til 

Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger 

den hellige, den sanddru, han, som har 
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Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen 

lukker i, og lukker i, så ingen lukker op:

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 24:13 Thi på Jorden midt iblandt 

Folkene går det, som når Olietræets Frugt 

slås ned, som ved Efterslæt, når Vinen er 

høstet:

14 Disse opløfter Røsten, jubler over HERRENs 

Storhed, råber fra Vesten:

15 "Derfor skal I ære HERREN i Østen, på 

Havets Strande HERRENs, Israels Guds, 

Navn!"

16 Fra Jordens Grænse hører vi Lovsange: "Hil 

den retfærdige!" Men jeg siger: Jeg usle, jeg 

usle, ve mig, Ransmænd raner, Ransmænd 

raner Ran,

ESAJAS 12:5 Lovsyng HERREN, thi stort 

har han øvet,lad det blive kendt på den vide 

Jord!

6 Bryd ud i Fryderåb, Zions Beboere, thi stor i 

eders Midte er Israels Hellige!

ESAJAS 42:10 Syng HERREN en ny Sang, 

hans Pris over Jorden vide; Havet og dets 

Fylde skal juble, fjerne Strande og de, som 

bebor dem;

11 Ørkenen og dens Byer stemmer i, de Lejre, 

hvor Kedar bor; Klippeboerne jubler, råber 

fra Bjergenes Tinder;

12 HERREN giver de Ære, forkynder hans Pris 

på fjerne Strande.

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."

1 PETER 1:7 for at eders prøvede Tro, som 

er meget dyrebarere end det forgængelige 

Guld, der dog prøves ved Ild, må findes 

til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi 

Åbenbarelse,

1 PETER 4:12 I elskede! undrer eder ikke 

over den Ild, som brænder iblandt eder til 

eders Prøvelse, som om der hændtes eder 

noget underligt;

13 men glæder eder i samme Mål, som I have 

Del i Kristi Lidelser, for at I også kunne 

glæde og fryde eder ved hans Herligheds 

Åbenbarelse.

14 Dersom I hånes for Kristi Navns Skyld, ere I 

salige; thi Herlighedens og Guds Ånd hviler 

over eder.

AABENBARINGE 15:2 Og jeg så som 

et Glarhav, blandet med Ild, og dem, som 

sejrende gik ud af Kampen med Dyret og 

dets Billede og dets Navns Tal, stående ved 

Glarhavet og holdende Guds Harper.

3 Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, 

og Lammets Sang, og sagde: Store og 

vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, 

Gud, du Almægtige! retfærdige og sande' ere 

dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

4 Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og 

prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle 

Folkeslagene skulle komme og tilbede for 

dit Åsyn, fordi dine retfærdige Domme ere 

blevne åbenbarede.

Se også: #1; #2; #3; #4.
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H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 24:18 Den, der flygter for Gru, skal 

falde i Grav, og den, der når op af Grav, skal 

fanges i Garn. Thi Sluserne oventil åbnes, og 

Jordens Grundvolde vakler.

19 Jorden smuldrer og smuldrer, Jorden gynger 

og gynger, Jorden skælver og skælver;

20 Jorden raver og raver som drukken og svajer 

som Vogterens Hytte; tungt ligger dens 

Brøde på den, den segner og rejser sig ikke.

21 På hin Dag hjemsøger HERREN Himlens 

Hær i Himlen og Jordens Konger på Jorden.

22 De slæbes i Fængsel som Fanger, holdes 

under Lås og Lukke og straffes lang Tid efter.

23 Månen blues og Solen skæmmes, thi 

Hærskarers HERRE viser, han er Konge på 

Zions Bjerg, i Jerusalem; for hans Ældstes 

Øjne er Herlighed.

ZAKARIAS 14:4 På hin Dag står hans Fødder 

på Oliebjerget østen for Jerusalem, og 

Oliebjerget skal revne midt over fra Øst til 

Vest og danne en vældig Dal, idet Bjergets 

ene Halvdel viger mod Nord, den anden 

mod Syd.

MATTHÆUS 24:29 Men straks efter 

de Dages Trængsel skal Solen formørkes og 

Månen ikke give sit Skin og Stjernerne falde 

ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter 

skulle rystes.

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 

retfærdiges Ånder

24 og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og 

til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end 

Abel.

AABENBARINGE 6:12 Og jeg så, da 

det åbnede det sjette Segl, da skete der et 

stort Jordskælv, og Solen blev sort som en 

Hårsæk, og Månen blev helt som Blod.

AABENBARINGE 6:14 Og Himmelen veg 

bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert 

Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder.

15 Og Kongerne på Jorden og Stormændene 

og Krigsøverstene og de rige og de vældige 

og hver Træl og fri skjulte sig i Hulerne og i 

Bjergenes Kløfter,

16 og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder 

over os og skjuler os for Hans Åsyn, som 

sidder på Tronen, og for Lammets Vrede!

17 Thi deres Vredes støre Dag er kommen; og 

hvem kan bestå?

Se også: #1; #2; #5; #6; Salme 149:6-9; Esajas 4:1,2; Esajas 5:30; 
Esajas 13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36; Aabenbaringe 

18:9.

D09 Messias skal være frelseren.

E11 Messias skal give evigt liv.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

ESAJAS 25:6 Hærskarers HERRE gør på 

dette Bjerg et Gæstebud for alle Folkeslag 

med fede Retter og stærk Vin, med fede, 

marvfulde Retter og stærk og klaret Vin.

7 Og han borttager på dette Bjerg Sløret, 
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som tilslører alle Folkeslag, og Dækket, der 

dækker alle Folk.

8 Han opsluger Døden for stedse. Og den 

Herre HERREN aftørrer Tåren af hver en 

Kind og gør Ende på sit Folks Skam på hele 

Jorden, så sandt HERREN har talet.

9 På hin Dag skal man sige: Se, her er vor 

Gud, som vi biede på, og som frelste os; her 

er HERREN, som vi biede på. Lad os juble 

og glæde os over hans Frelse;

10 thi HERRENs Hånd hviler over dette Bjerg. 

Men Moab trampes ned, hvor det står, som 

Strå i Møddingpølen;

11 det breder sine Hænder ud deri som 

Svømmeren gør for at svømme, og han 

ydmyger dets Hovmod trods Hændernes 

Kunstgreb.

12 Han nedbryder og nedstyrter de stejle Mures 

Værn; han jævner dem med Jorden, så de 

ligger i Støvet.

JEREMIAS 33:10 Så siger HERREN: På 

dette Sted, som I siger er ødelagt, uden 

Mennesker og Kvæg, i Judas Byer og på 

Jerusalems Gader, der er lagt øde, uden 

Mennesker og kvæg,

11 skal atter høres Fryderåb og Glædesråb, 

Brudgoms Røst og Bruds Røst, Råb af Folk, 

som siger: "Tak Hærskarers HERRE; thi 

HERREN er god, og hans Miskundhed 

varer evindelig!" og som bringer Takoffer 

til HERRENs Hus; thi jeg vender Landets 

Skæbne, så det bliver som tilforn, siger 

HERREN.

MATTHÆUS 8:11 Men jeg siger eder, at mange 

skulle komme fra Øster og Vester og sidde 

til Bords med Abraham og Isak og Jakob i 

Himmeriges Rige.

MATTHÆUS 26:29 Men jeg siger eder, 

fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne 

Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal 

drikke den ny med eder i min Faders Rige."

MATTHÆUS 28:5 Men Engelen tog til Orde og 

sagde til Kvinderne: "I skulle ikke frygte! thi 

jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som 

han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor 

Herren lå!

1 KORINTERNE 15:26 Den sidste Fjende, 

som tilintetgøres, er Døden.

1 KORINTERNE 15:54 Men når 

dette forkrænkelige har iført sig 

Uforkrænkelighed, og dette dødelige har 

iført sig Udødelighed, da skal det Ord 

opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt 

til Sejr."

55 "Død, hvor er din Sejr? Død, hvor er din 

Brod?"

56 Men Dødens Brod er Synden, og Syndens 

Kraft er Loven.

57 Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved 

vor Herre Jesus Kristus!

2 KORINTERNE 3:13 og gøre ikke som 

Moses, der lagde et Dække over sit Ansigt, 

for at Israels Børn ikke skulde fæste Øjet på, 

at det, der forsvandt, fik Ende.

14 Men deres Tanker bleve forhærdede; thi 

indtil den Dag i Dag forbliver det samme 

Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt 

uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det 

svinder.

15 Men der ligger indtil denne Dag et Dække 

over deres Hjerte, når Moses oplæses;

16 når de derimod omvende sig til Herren, da 
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borttages Dækket.

17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd 

er, er der Frihed.

18 Men alle vi, som med ubedækket Ansigt 

skue Herrens Herlighed som i et Spejl, 

blive forvandlede til det samme Billede, fra 

Herlighed til Herlighed, så som det er fra 

Åndens Herre.

2 TIMOTEUS 1:10 men nu er kommen 

for Dagen ved vor Frelsers Jesu Kristi 

Åbenbarelse, han, som tilintetgjorde Døden, 

men bragte Liv og Uforkrænkelighed for 

Lyset ved Evangeliet,

HEBRÆERNE 2:14 Efterdi da Børnene 

ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i 

lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden 

skulde gøre den magtesløs, som har Dødens 

Vælde, det er Djævelen,

15 og befri alle dem, som på Grund af 

Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs 

Tid.

AABENBARINGE 7:15 Derfor ere de foran 

Guds Trone og tjene ham Dag og Nat i hans 

Tempel; og han, som sidder på Tronen, skal 

opslå sit Telt over dem.

16 De skulle ikke hungre mere, ej heller tørste 

mere, ej heller skal Solen eller nogen Hede 

falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 19:7 Lader os glæde og 

fryde os og give ham Æren; thi Lammets 

Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort 

sig rede.

8 Og det blev givet hende at iføre sig 

skinnende, rent Linklæde; thi Linklædet er 

de helliges Retfærdshandlinger.

9 Og han siger til mig: Skriv: Salige ere de, 

som ere budne til Lammets Bryllups Nadver! 

Og han siger til mig: Disse ere de sande 

Guds Ord.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

4 Og han skal aftørre hver Tåre af deres Øjne, 

og Døden skal ikke være mere, ej heller 

Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være 

mere; thi det forrige er veget bort.

Se også: #1; #2; #5; Esajas 61:10,11; Jeremias 25:10; Joel 2:16; 
Matthæus 22:1-14; Matthæus 25:1-13; Matthæus 27:51,52; Johannes 

3:29; Johannes 11:25,26; Efeserne 3:5,6; Hebræerne 12:22-26; 
Aabenbaringe 1:7,17,18; Aabenbaringe 20:14.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 26:1 På hin Dag skal denne Sang 

synges i Judas Land: "En stærk Stad har vi, 

til Frelse satte han Mur og Bolværk.

2 Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som 

gemmer på Troskab,

3 hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det 

stoler på dig.

4 Stol for evigt på HERREN, thi HERREN er 

en evig Klippe.

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, 

en Søn er os givet, på hans Skulder skal 

Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: 

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Fredsfyrste.

6 Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden 
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over Davids Trone og over hans Rige, at det 

må grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd 

fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERREs 

Nidkærhed gør det.

ESAJAS 57:19 hos de sørgende skaber jeg 

Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, 

siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

20 Men de gudløse er som det oprørte Hav, der 

ikke kan komme til Ro, hvis Bølger opskyller 

Mudder og Dynd.

21 De gudløse har ingen Fred, siger min Gud.

JOHANNES 14:27 Fred efterlader jeg eder, min 

Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som 

Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og 

forsage ikke!

APOSTELENES GERNINGER 2:47 idet de 

lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. 

Men Herren føjede daglig til dem nogle, 

som lode sig frelse.

ROMERNE 5:1 Altså retfærdiggjorte af Tro 

have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus 

Krist,

EFESERNE 2:14 Thi han er vor Fred, han, 

som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets 

Skillevæg,

15 Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede 

Budenes Lov med dens Befalinger, for at han 

i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske 

ved at stifte Fred

16 og for at forlige dem begge i eet Legeme 

med Gud ved Korset, idet han ved dette 

dræbte Fjendskabet.

Se også: #1; #2; #4; #7; 5 Mosebog 32:4,15; 1 Samuel 2:2; Salme 
18:2; Salme 106:5; Esajas 50:10; Jeremias 17:7,8; Filipperne 4:7; 

1 Peter 2:9.

H02 Messias dom om fremtiden.

ESAJAS 26:19 Dine døde skal blive levende, 

mine dødes Legemer opstå; de, som hviler i 

Støvet, skal vågne og juble. Thi en Lysets bug 

er din Dug, og Jorden giver Dødninger igen.

20 Mit Folk, gå ind i dit Kammer og luk dine 

Døre bag dig; hold dig skjult en liden Stund, 

til Vreden er draget over.

21 Thi HERREN går ud fra sin Bolig for at 

straffe Jordboernes Brøde; sit Blod bringer 

Jorden for Lyset og dølger ej mer sine 

dræbte.

SALME 71:20 Du, som lod os skue mange 

fold Trængsel og Nød, du kalder os atter til 

Live og drager os atter af Jordens Dyb;

ESAJAS 25:8 Han opsluger Døden for 

stedse. Og den Herre HERREN aftørrer 

Tåren af hver en Kind og gør Ende på 

sit Folks Skam på hele Jorden, så sandt 

HERREN har talet.

DANIEL 12:2 Og mange af dem, der sover 

under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, 

andre til Skam, til evig Afsky.

JOHANNES 5:28 Undrer eder ikke herover; thi 

den Time kommer, på hvilken alle de, som 

ere i Gravene, skulle høre hans Røst,

29 og de skulle gå frem, de, som have gjort 

det gode, til Livets Opstandelse, men de, 

som have gjort det onde, til Dommens 

Opstandelse.

JOHANNES 11:25 Jesus sagde til hende: "Jeg er 

Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, 

skal leve, om han end dør.

26 Og hver den, som lever og tror på mig, skal i 
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al Evighed ikke dø.

APOSTELENES GERNINGER 24:15 og har det 

Håb til Gud, som også disse selv forvente, 

at der skal komme en Opstandelse både af 

retfærdige og af uretfærdige.

1 TESSALONIKERNE 4:14 Thi når vi tro, at 

Jesus er død og opstanden, da skal også Gud 

ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med 

ham.

15 Thi dette sige vi eder med Herrens Ord, 

at vi levende, som blive tilbage til Herrens 

Tilkommelse, vi skulle ingenlunde komme 

forud for de hensovede.

AABENBARINGE 20:5 De øvrige af 

de døde bleve ikke levende, førend de 

tusinde År vare til Ende. Dette er den første 

Opstandelse.

6 Salig og hellig er den, som bar Del i den 

første Opstandelse; over disse har den anden 

Død ikke Magt, men de skulle være Guds og 

Kristi Præster og skulle være Konger med 

ham i de tusinde År.

AABENBARINGE 20:12 Og jeg så de døde, 

de store og de små, stående for Tronen, og 

Bøger bleve åbnede; og en anden Bog blev 

åbnet, som er Livets Bog; og de døde bleve 

dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, 

efter deres Gerninger.

13 Og Havet afgav de døde, som vare i det; og 

Døden og Dødsriget afgave de døde, som 

vare i dem, og de bleve dømte, hver efter 

sine Gerninger.

Se også: #5; #6; Ezekiel 37:1-14.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 27:1 På hin Dag hjemsøger 

HERREN med sit hårde, vældige, stærke 

Sværd Livjatan, Den flugtsnare Slange, og 

ihjelslår Dragen i Havet.

2 På hin Dag skal man sige,: Syng om en liflig 

Vingård!

3 Jeg, HERREN, jeg er dens Vogter, jeg vander 

den atter og atter.

6 På hin Dag skal Jakob slå Rod, Israel skyde 

og blomstre og fylde Verden med Frugt.

12 På hin Dag slår HERREN Frugten ned fra 

Flodens Strøm til Ægyptens Bæk, og I skal 

opsankes een for een, Israels Børn.

13 På hin Dag skal der stødes i det store Horn, 

og de tabte i Assyrien og de bortdrevne i 

Ægypten skal komme og tilbede HERREN 

på det hellige Bjerg i Jerusalem.

ESAJAS 4:2 På hin Dag Bliver HERRENs 

spire til Fryd og Ære og Landets Frugt til 

Stolthed og Smykke for de undslupne i 

Israel.

LUKAS 3:8 Bærer da Frugter, som ere 

Omvendelsen værdige, og begynder ikke 

at sige ved eder selv: Vi have Abraham til 

Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække 

Abraham Børn af disse Sten.

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,

28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i 

al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive 

dem ud af min Hånd.
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29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

30 Jeg og Faderen, vi ere eet."

JOHANNES 15:5 Jeg er Vintræet, I ere 

Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i 

ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig 

kunne I slet intet gøre.

JOHANNES 15:8 Derved er min Fader 

herliggjort, at I bære megen Frugt, og I 

skulle blive mine Disciple.

JOHANNES 15:16 I have ikke udvalgt mig, men 

jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle 

gå hen og bære Frugt, og eders Frugt skal 

blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad 

som helst I bede ham om i mit Navn.

AABENBARINGE 20:2 Og han greb 

Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen 

og Satan, og bandt ham for tusinde År

AABENBARINGE 20:7 Og når de tusinde 

År ere til Ende, skal Satan løses af sit 

Fængsel.

AABENBARINGE 20:10 Og Djævelen, som 

forfømte dem, blev kastet i Ild og Svovlsøen, 

hvor også Dyret og den falske Profet var; og 

de skulle pines Dag og Nat i Evighedernes 

Evigheder.

AABENBARINGE 22:2 Midt i dens Gade 

og på begge Sider af Floden voksede Livets 

Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver 

Måned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente 

til Lægedom for Folkeslagene.

Se også: #1; #2; #3; Esajas 5:1-7; Esajas 26:1; Esajas 46:4; 
Matthæus 21:28-46; Kolossensern 1:5,6.

E01 Messias type tjeneste.

     

ESAJAS 28:15 Fordi I siger: "Vi slutted en 

Pagt med Døden, Dødsriget gjorde vi Aftale 

med; når den susende Svøbe går frem, da 

når den ej os, thi Løgn har vi gjort til vort Ly, 

vi har gemt os i Svig;"

16 derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg 

lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, 

kostelig Hjørnesten; tror man, baster man 

ikke.

SALME 118:22 Den Sten; Bygmestrene 

forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

MATTHÆUS 21:42 Jesus siger til dem: 

"Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, 

som Bygningsmændene forkastede, den er 

bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren 

er dette kommet, og det er underligt for vore 

Øjne.

APOSTELENES GERNINGER 4:11 Han er 

den Sten, som blev agtet for intet af eder, I 

Bygningsmænd, men som er bleven til en 

Hovedhjørnesten.

12 Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der 

er ikke noget andet Navn under Himmelen, 

givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle 

blive frelste."

ROMERNE 9:31 men Israel, som jagede efter 

en Retfærdigheds Lov, nåede ikke til en 

sådan Lov.

32 Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, 

men som af Geringer. De stødte an på 

Anstødsstenen,
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33 som der er skrevet: "Se, jeg sætter i Zion 

en Anstødssten og en Forargelses Klippe; 

og den, som tror på ham, skal ikke blive til 

Skamme."

1 KORINTERNE 3:11 thi anden 

Grundvold kan ingen lægge end den, som er 

lagt, hvilken er Jesus Kristus.

EFESERNE 2:17 Og han kom og forkyndte 

Fred for eder, som vare langt borte, og Fred 

for dem, som vare nær.

18 Thi ved ham have vi begge i een Ånd 

Adgang til Faderen.

19 Så ere I da ikke mere fremmede og 

Udlændinge, men I ere de helliges 

Medborgere og Guds Husfolk,

20 opbyggede på Apostlenes og Profeternes 

Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er 

Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem også I blive medopbyggede til en 

Guds Bolig i Ånden.

1 PETER 2:4 Kommer til ham, den 

levende Sten, der vel er forkastet af 

Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for 

Gud,

5 og lader eder selv som levende Sten 

opbygge som et åndeligt Hus, til et helligt 

Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre, 

velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

6 Thi det hedder i et Skriftsted: "Se, jeg lægger 

i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt 

og dyrebar; og den, som tror på ham, skal 

ingenlunde blive til Skamme."

7 Eder altså, som tro, hører Æren til; 

men for de vantro er denne Sten, som 

Bygningsmændene forkastede, bleven til en 

Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en 

Forargelses Klippe;

8 og de støde an, idet de ere genstridige imod 

Ordet, hvortil de også vare bestemte.

Se også: 1 Mosebog 49:24; Esajas 8:14; Hoseas 2:18-20; Zakarias 
3:9; Markus 12:10; Lukas 20:17,18.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 29:10 Thi HERREN har udgydt 

over jer en Dvalens Ånd, tilbundet eders 

Øjne (Profeterne), tilhyllet eders Hoveder 

(Seerne).

13 Og Herren sagde: Eftersom dette Folk kun 

holder sig nær med sin Mund og ærer mig 

med sine Læber, mens Hjertet er fjernt fra 

mig, og fordi deres Frygt for mig blev tillærte 

Menneskebud,

14 se, derfor handler jeg fremdeles sært og 

sælsomt med dette Folk; dets Vismænds 

Visdom forgår, de kloges Klogskab glipper.

SALME 69:23 Lad Bordet foran dem blive 

en Snare, deres Takofre blive en Fælde;

EZEKIEL 33:32 Og se, du er dem som en, 

der synger en Elskovssang med liflig Røst og 

er dygtig til at spille; de hører dine Ord, men 

gør ikke derefter.

33 Men når det kommer - og se, det kommer - 

skal de kende, at en Profet har været iblandt 

dem.

MATTHÆUS 15:7 I Hyklere! Rettelig 

profeterede Esajas om eder, da han sagde:

8 "Dette Folk ærer mig med Læberne; men 

deres Hjerte er langt borte fra mig.
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9 Men de dyrke mig forgæves,idet de lære 

Lærdomme, som ere Menneskers Bud."

MARKUS 4:11 Og han sagde til dem: "Eder 

er Guds Riges Hemmelighed givet; men 

dem, som ere udenfor, meddeles alt ved 

Lignelser,

12 for at de, skønt seende, skulle se og ikke 

indse og, skønt hørende, skulle høre og ikke 

forstå, for at de ikke skulle omvende sig og 

få Forladelse "

MARKUS 7:6 Men han sagde til dem: 

"Rettelig profeterede Esajas om eder, I 

Hyklere! som der er skrevet: "Dette Folk 

ærer mig med Læberne, men deres Hjerte er 

langt borte fra mig.

7 Men de dyrke mig forgæves, idet de lære 

Lærdomme, som ere Menneskers Bud."

8 I forlade Guds Bud og holde Menneskers 

Overlevering."

APOSTELENES GERNINGER 28:26 "Gå hen 

til dette Folk og sig: I skulle høre med eders 

Øren og ikke forstå og se med eders Øjne og 

ikke se;

27 thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og 

med Ørene høre de tungt, og deres Øjne 

have de tillukket, for at de ikke skulle se 

med Øjnene og høre med Ørene og forstå 

med Hjertet og omvende sig, så jeg kunde 

helbrede dem."

ROMERNE 11:7 Hvad altså? Det, Israel søger 

efter, har det ikke opnået, men Udvalget 

har opnået det; de øvrige derimod bleve 

forhærdede,

8 som der er skrevet: "Gud gav dem en 

Sløvheds Ånd, Øjne til ikke at se med, Øren 

til ikke at høre med indtil den Dag i Dag."

9 Og David siger: "Deres Bord vorde til Snare 

og til Fælde og til Anstød og til Gengældelse 

for dem;

10 deres Øjne vorde formørkede, så de ikke se, 

og bøj altid deres Ryg!"

Se også: Esajas 6:9,10; Esajas 30:10; Esajas 35:5; Esajas 44:18; 
Jeremias 12:2; Ezekiel 33:31; Mikas 3:6; Matthæus 15:2-6; Markus 

7:1,2; 2 Korinterne 4:4; 2 Tessalonikerne 2:9-12.

E05 Messias mirakler.

ESAJAS 29:18 På hin Dag hører de døve 

Skriftord, og friet fra Mulm og Mørke kan 

blindes Øjne se.

MATTHÆUS 11:5 blinde se, og lamme gå, 

spedalske renses, og døve høre, og døde stå 

op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

MATTHÆUS 13:14 Og på dem 

opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med 

eders Øren skulle I høre og dog ikke forstå 

og se med eders Øjne og dog ikke se.

15 Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og 

med Ørene høre de tungt, og deres Øjne 

have de tillukket, for at de ikke skulle se 

med Øjnene og høre med Ørene og forstå 

med Hjertet og omvende sig, på jeg kunde 

helbrede dem.

16 Men salige ere eders Øjne, fordi de se, og 

eders Øren, fordi de høre.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."
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LUKAS 7:22 Og han svarede og sagde 

til dem: "Går hen, og forkynder Johannes 

de Ting, som I have set og hørt: Blinde se, 

lamme gå, spedalske renses, døve høre, døde 

stå op, Evangeliet forkyndes for fattige;

APOSTELENES GERNINGER 26:18 for at 

oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra 

Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for 

at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod 

iblandt dem, som ere helligede ved Troen på 

mig.

2 KORINTERNE 3:14 Men deres Tanker 

bleve forhærdede; thi indtil den Dag i 

Dag forbliver det samme Dække over 

Oplæsningen af den gamle Pagt uden at 

tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

15 Men der ligger indtil denne Dag et Dække 

over deres Hjerte, når Moses oplæses;

16 når de derimod omvende sig til Herren, da 

borttages Dækket.

17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd 

er, er der Frihed.

18 Men alle vi, som med ubedækket Ansigt 

skue Herrens Herlighed som i et Spejl, 

blive forvandlede til det samme Billede, fra 

Herlighed til Herlighed, så som det er fra 

Åndens Herre.

EFESERNE 1:17 at vor Herres Jesu Kristi 

Gud, Herlighedens Fader, må give eder 

Visdoms og Åbenbarelses Ånd i Erkendelse 

af ham,

18 gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, 

hvilket det Håb er, som han kaldte eder til, 

hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er 

iblandt de hellige,

JAKOB 1:21 Derfor, aflægger alt Smuds 

og Levning af Slethed, og modtager med 

Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i 

eder, og som formår at frelse eders Sjæle.

AABENBARINGE 3:18 Jeg råder dig, at du 

af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du 

kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan 

klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam 

ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve 

dine Øjne med, for at du kan se.

Se også: 5 Mosebog 29:4; Salme 12:6; Esajas 29:10-12,16; Esajas 
42:16-19; Markus 7:37; 2 Korinterne 4:2-6; 1 Peter 2:9.

B17 Ømhed og svaghed hos Messias

B24 Gud og Messias giver fryd og glæde til de 

retfærdige og de troende.

ESAJAS 29:19 De ydmyge glædes end mere 

i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

3 MOSEBOG 23:40 Den første Dag skal 

I tage eder smukke Træfrugter, Palmegrene 

og Kviste af Løvtræer og Vidjer fra Bækkene 

og i syv Dage være glade for HERREN eders 

Guds Åsyn.

5 MOSEBOG 16:11 Og du skal være 

glad for HERREN din Guds Åsyn på det 

Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig 

for sit Navn, sammen med din Søn og 

Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten 

inden dine Porte, den fremmede, den 

faderløse og Enken, som bor hos dig.

SALME 5:12 Lad alle glædes, som lider 

på dig, evindelig frydes, skærm dem, som 

elsker dit Navn, lad dem juble i dig!
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SALME 32:11 Glæd jer i HERREN, I 

retfærdige, fryd jer, jubler, alle I oprigtige af 

Hjertet!

SALME 64:11 de retfærdige glædes i 

HERREN og lider på ham, de oprigtige af 

Hjertet jubler til Hobe!

SALME 68:4 Men retfærdige frydes og 

jubler med Glæde og Fryd for Guds Åsyn.

SALME 107:30 og glade blev de, fordi det 

stilned; han førte dem til Havnen, de søgte.

SALME 118:24 Denne er Dagen, som 

HERREN har gjort, lad os juble og glæde os 

på den!

SALME 149:2 Israel glæde sig over sin 

Skaber, over deres Konge fryde sig Zions 

Børn,

HØJSANGEN 1:4 Drag mig efter dig, kom, lad 

os løbe; Kongen tog mig ind i sine Kamre. 

Vi vil juble og glæde os i dig, prise din 

Hærlighed fremfor Vin. Med Rette har de 

dig kær.

ESAJAS 9:2 Du gør Fryden mangfoldig, 

Glæden stor, de glædes for dit Åsyn, som 

man glædes i Høst, ret som man jubler, når 

Bytte deles.

ESAJAS 25:9 På hin Dag skal man sige: 

Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som 

frelste os; her er HERREN, som vi biede på. 

Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

JEREMIAS 31:12 De kommer til Zions bjerg 

og jubler over HERRENs Fylde, over Kom 

og Most og Olie og over Lam og Kalve. Deres 

Sjæl er som en vandrig Have, de skal aldrig 

vansmægte mer.

13 Da fryder sig Jomfru i Dans, Yngling 

og Olding tilsammen. Jeg vender deres 

Kummer til Fryd, giver Trøst og Glæde efter 

Sorgen.

HABAKKUK 3:18 Men jeg vil frydes i 

HERREN, juble i min Frelses Gud.

ZAKARIAS 2:14 Jubl og glæd dig, Zions 

Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i 

din Midte, lyder det fra HERREN."

MATTHÆUS 5:3 "Salige ere de fattige i 

Ånden, thi Himmeriges Rige er deres.

MATTHÆUS 5:5 Salige ere de sagtmodige, thi 

de skulle arve Jorden.

MATTHÆUS 11:29 Tager mit Åg på 

eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og 

ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for 

eders Sjæle.

LUKAS 1:14 Og han skal blive dig til 

Glæde og Fryd, og mange skulle glædes over 

hans Fødsel;

LUKAS 2:10 Og Engelen sagde til dem: 

"Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en 

stor Glæde, som skal være for hele Folket.

JOHANNES 3:29 Den, som har Bruden, er 

Brudgom; men Brudgommens Ven, som 

står og hører på ham, glæder sig meget over 

Brudgommens Røst. Så er da denne min 

Glæde bleven fuldkommen.
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JOHANNES 16:22 Også I have da vel nu 

Bedrøvelse, men jeg skal se eder igen, og 

eders Hjerte skal glædes, og ingen tager 

eders Glæde fra eder.

JOHANNES 20:20 Og som han sagde dette, 

viste han dem sine Hænder og sin Side. Så 

bleve Disciplene glade, da de så Herren.

APOSTELENES GERNINGER 5:41 Så gik de 

da glade bort fra Rådets Åsyn, fordi de vare 

blevne agtede værdige til at vanæres for hans 

Navns Skyld.

APOSTELENES GERNINGER 13:48 Men da 

Hedningerne hørte dette, bleve de glade og 

priste Herrens Ord, og de troede, så mange, 

som vare bestemte til evigt Liv,

APOSTELENES GERNINGER 13:52 Men 

Disciplene bleve fyldte med Glæde og den 

Helligånd.

FILIPPERNE 2:17 Ja, selv om jeg bliver ofret 

under Ofringen og Betjeningen af eders Tro, 

så glæder jeg mig og glæder mig med eder 

alle.

18 Men ligeledes skulle også I glæde eder, og 

glæde eder med mig!

FILIPPERNE 4:4 Glæder eder i Herren altid; 

atter siger jeg: glæder eder!

1 TESSALONIKERNE 3:9 Thi hvilken Tak 

kunne vi bringe Gud for eder til Gengæld for 

al den Glæde; hvormed vi glæde os over eder 

for vor Guds Åsyn,

1 PETER 4:13 men glæder eder i samme 

Mål, som I have Del i Kristi Lidelser, for at 

I også kunne glæde og fryde eder ved hans 

Herligheds Åbenbarelse.

1 JOHANNES 1:4 Og dette skrive vi til eder, for 

at eders Glæde må være fuldkommen.

Se også: 4 Mosebog 10:10; 5 Mosebog 12:7,12,18; 5 Mosebog 14:26; 
5 Mosebog 16:14; 5 Mosebog 26:11; 5 Mosebog 27:7; 1 Samuel 
2:1; Første Kongebog 1:39,40; Første Krønikebog 15:16; Anden 

Krønikebog 29:30; Anden Krønikebog 30:23,26; Nehemias 
8:10,12,17; Nehemias 12:43,44; Ester 9:22; Salme 2:11; Salme 
9:3,15; Salme 13:6; Salme 14:7; Salme 16:9,11; Salme 28:7; 
Salme 31:8; Salme 32:7; Salme 33:1,3,21; Salme 34:3; Salme 

35:9,27; Salme 40:17; Salme 43:4; Salme 45:9,16; Salme 48:12; 
Salme 51:10,14,16; Salme 53:7; Salme 59:17; Salme 63:6,8,12; 

Salme 66:6; Salme 67:5; Salme 69:33; Salme 70:5; Salme 
81:2; Salme 89:17; Salme 90:14,15; Salme 92:5; Salme 95:1; 

Salme 96:11,12; Salme 97:1,8,11,12; Salme 98:4; Salme 100:2; 
Salme 104:34; Salme 105:3,43; Salme 106:5; Salme 107:42; 

Salme 119:14,62,74,111; Salme 122:1; Salme 126:3; Salme 149:5; 
Ordsprogene 10:28; Ordsprogene 15:15; Esajas 9:2; Esajas 12:3,6; 
Esajas 24:14; Esajas 30:29; Esajas 35:1,2,10; Esajas 41:16; Esajas 

44:23; Esajas 51:5,13; Esajas 54:1; Esajas 55:12; Esajas 56:7; Esajas 
60:15; Esajas 61:3,7,10; Esajas 62:5; Esajas 65:18,19; Esajas 
66:2,10,14; Jeremias 15:16; Jeremias 33:9,11; Jeremias 49:25; 
Joel 2:21,23; Zefanias 3:14,17; Zakarias 8:19; Zakarias 9:9; 

Zakarias 10:7; Matthæus 2:10; Matthæus 5:12; Matthæus 13:44; 
Lukas 1:47,58; Lukas 6:23; Lukas 10:17,20; Lukas 15:7,23,32; 

Lukas 19:6,37; Lukas 24:41,52; Johannes 4:36; Johannes 8:56; 
Johannes 14:28; Johannes 15:11; Johannes 16:20,24; Johannes 

17:13; Apostelenes gerninger 2:26,28,46,47; Apostelenes gerninger 
8:8,39; Apostelenes gerninger 11:23; Apostelenes gerninger 14:17; 

Apostelenes gerninger 15:3,31; Apostelenes gerninger 16:34; 
Apostelenes gerninger 20:24; Romerne 12:12,15; Romerne 14:17; 

Romerne 15:10,13; 1 Korinterne 12:26; 2 Korinterne 1:24; 2 
Korinterne 2:3; 2 Korinterne 7:4; 2 Korinterne 8:2; Galaterne 5:22; 
Filipperne 1:4,18,25; Filipperne 2:2,29; Filipperne 3:1; Filipperne 

4:1; Kolossensern 1:11; 1 Tessalonikerne 1:6; 1 Tessalonikerne 2:20; 1 
Tessalonikerne 3:9; 2 Timoteus 1:4; Hebræerne 10:34; 1 Peter 1:6,8; 

Johannes 1:12,4; Aabenbaringe 14:3; Aabenbaringe 19:7.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 29:22 Derfor, så siger HERREN, 

Jakobs Huses Gud, han, som udløste 

Abraham: Nu høster Jakob ej Skam, nu 

blegner hans Åsyn ikke;

23 thi når han ser mine Hænders Værk i sin 

Midte, da skal han hellige mit Navn, holde 

Jakobs Hellige hellig og frygte Israels Gud;

24 de, hvis Ånd for vild, vinder Indsigt, de 

knurrende tager mod Lære.
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APOSTELENES GERNINGER 2:37 Men da 

de hørte dette, stak det dem i Hjertet, og 

de sagde til Peter og de øvrige Apostle: "I 

Mænd, Brødre! hvad skulle vi gøre?"

EFESERNE 2:10 Thi vi ere hans Værk, skabte 

i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud 

forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

1 TIMOTEUS 1:13 skønt jeg forhen var en 

Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; 

men der blev vist mig Barmhjertighed, thi 

jeg gjorde det vitterligt i Vantro,

Se også: #1; #2; #4; Esajas 5:16; Esajas 8:13; Matthæus 5:9; Lukas 
15:17-19; Johannes 6:45; 2 Korinterne 4:2-6; Galaterne 5:22,23; 1 

Peter 2:9.

D09 Messias skal være frelseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 30:18 Derfor længes HERREN 

efter at vise eder Nåde, derfor står han op for 

at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud 

er HERREN; salige alle, der længes efter 

ham!

19 Ja, du Folk i Zion, du, som bor i Jerusalem, 

lad ikke Gråden overmande dig! Nådig vil 

han vise dig Nåde, når du råber; så snart han 

hører dig, svarer han.

20 Herren skal give eder Trængselsbrød og 

Fængselsdrik; men så skal din Vejleder ikke 

mere dølge sig, dine, Øjne skal skue din 

Vejleder;

ESAJAS 30:21-25 

ESAJAS 30:26 Månens Lys skal blive som 

Solens, og Solens Lys skal blive syvfold 

stærkere, som syv Dages Lys, på hin Dag da 

HERREN forbinder sit Folks Brud og læger 

dets slagne Sår.

ESAJAS 30:27-28 

ESAJAS 30:29 Sang skal der være hos 

eder som i Natten, når Højtid går ind, en 

Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte 

mod HERRENs Bjerg, mod Israels Klippe.

ESAJAS 30:30-33

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

HEBRÆERNE 8:10 Thi dette er den 

Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus 

efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine 

Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i 

deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og 

de skulle være mit Folk.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #5.
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E08 Messias dom.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 32:1 Se, en Konge skal herske 

med Retfærd, Fyrster styre med Ret,

2 hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod 

Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig 

Klippes Skygge i tørstende Land.

ESAJAS 32:3,4

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, 

en Søn er os givet, på hans Skulder skal 

Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: 

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Fredsfyrste.

6 Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden 

over Davids Trone og over hans Rige, at det 

må grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd 

fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERREs 

Nidkærhed gør det.

MATTHÆUS 5:6 Salige ere de, som hungre 

og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle 

mættes.

MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

JOHANNES 4:14 Men den, som drikker af 

det Vand, som jeg giver ham, skal til evig 

Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver 

ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som 

fremvælder til et evigt Liv."

Se også: #1; #2; Esajas 7:14; Mikas 5:3,4.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 32:15 til Ånd fra det høje udgydes 

over os. Da bliver Ørkenen til Frugthave, 

Frugthaven regnes for Skov.

16 Ret fæster Bo i Ørkenen, i Frugthaven 

dvæler Retfærd;

17 Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens 

Vinding Tryghed for evigt.

18 Da bor mit Folk i Fredens Hjem, i trygge 

Boliger, sorgfri Pauluner.

ESAJAS 44:3 Thi jeg udgyder Vand 

på det tørstende, Strømme på det tørre 

Land, udgyder min Ånd på din Æt, min 

Velsignelse over dit Afkom;

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

APOSTELENES GERNINGER 2:17 "Og det 

skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil 

jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders 

Sønner og eders Døtre skulle profetere, og 

de unge iblandt eder skulle se Syner, og de 

gamle iblandt eder skulle have Drømme.

18 Ja, endog over mine Trælle og over mine 

Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min 

Ånd, og de skulle profetere.

ESAJAS



208

APOSTELENES GERNINGER 2:33 Efter at 

han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet 

og af Faderen har fået den Helligånds 

Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I 

både se og høre.

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

2 KORINTERNE 3:8 hvorledes skal 

da ikke Åndens Tjeneste end mere være i 

Herlighed?

TITUS 3:5 frelste han os, ikke for de 

Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi 

havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, 

ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den 

Helligånd,

6 som han rigeligt udøste over os ved Jesus 

Kristus, vor Frelser,

Se også: #1; #2; #5; Ordsprogene 1:23; Salme 104:30; Lukas 24:49.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

     

ESAJAS 33:17 Dine Øjne får Kongen at se i 

hans Skønhed, de skuer et vidtstrakt Land.

ESAJAS 33:18-19

ESAJAS 33:20 Se på Zion, vore Højtiders 

By! Dine Øjne skal skue Jerusalem, et sikkert 

Lejrsted, et Telt, der ej flytter, hvis Pæle 

aldrig rykkes op, hvis Snore ej rives over.

21 Nej der træder HERRENs Bæk for os i 

Floders og brede Strømmes Sted; der kan ej 

Åreskib gå, ej vældigt Langskib sejle.

22 Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er 

vor Hersker, HERREN er vor Konge, han 

bringer os Frelse.

23 Slapt hænger dit Tovværk, det holder ej Råen 

og spænder ej Sejlet. Da uddeles røvet Bytte i 

Overflod, halte tager Del i Rovet.

24 Ingen Indbygger siger: "Jeg er syg!" Folket 

der har sin Synd forladt.

JEREMIAS 31:33 nej, dette er den Pagt, jeg 

efter hine Dage slutter med Israels Hus, 

lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i 

deres Indre og skriver den på deres Hjerter, 

og jeg vil være deres Gud, og de skal være 

mit Folk.

MATTHÆUS 17:2 Og han blev forvandlet for 

deres Øjne, og hans Åsyn skinnede som 

Solen, men hans Klæder bleve hvide som 

Lyset.

MATTHÆUS 21:5 "Siger til Zions Datter: Se, 

din Konge kommer til dig, sagtmodig og 

ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl."

LUKAS 1:33 Og han skal være Konge over 

Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være 

Ende på hans Kongedømme."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

JOHANNES 17:24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, 

skulle også de, som du har givet mig, være 

hos mig, for at de må skue min Herlighed, 

som du har givet mig; thi du har elsket mig 

før Verdens Grundlæggelse.
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JOHANNES 18:37 Da sagde Pilatus til ham: 

"Du er altså dog en Konge?" Jesus svarede: 

"Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil 

født og dertil kommen til Verden, at jeg skal 

vidne om Sandheden. Hver den, som er af 

Sandheden, hører min Røst."

APOSTELENES GERNINGER 10:42 Og han 

har påbudt os at prædike for Folket og 

at vidne, at han er den af Gud bestemte 

Dommer over levende og døde.

1 KORINTERNE 15:24 Derpå kommer 

Enden, når han overgiver Gud og Faderen 

Riget, når han har tilintetgjort hver Magt og 

hver Myndighed og Kraft.

25 Thi han bør være Konge, indtil han får lagt 

alle Fjenderne under sine Fødder.

1 TIMOTEUS 6:13 Jeg byder dig for Guds Åsyn, 

som holder alle Ting i Live, og for Kristus 

Jesus, som vidnede den gode Bekendelse for 

Pontius Pilatus,

14 at du holder Budet uplettet, ulasteligt indtil 

vor Herres Jesu Kristi Åbenbarelse,

15 hvilken den salige og alene mægtige, 

Kongernes Konge og Herrernes Herre skal 

lade til Syne i sin Tid;

1 JOHANNES 3:2 I elskede! nu ere vi Guds 

Børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad 

vi skulle vorde. Vi vide, at når det åbenbares, 

da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se 

ham, som han er.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:3 Og de sang Mose, 

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, 

og sagde: Store og vidunderlige ere dine 

Gerninger, Herre, Gud, du Almægtige! 

retfærdige og sande' ere dine Veje, du 

Folkeslagenes Konge!

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #1; #2; #5; #6; #7; Salme 45:3; Højsangen 5:10; Esajas 
32:1,2; Zakarias 9:17.

E05 Messias mirakler.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 35:1 Ørken og hede skal fryde sig, 

Ødemark juble og blomstre;

2 blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble 

med Fryd.

3 Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende 

Knæ blive faste,

4 sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær 

uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer 

med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han 

kommer og frelser eder.

5 Da åbnes de blindes Øjne, de døves Ører 

lukkes op;

6 da springer den halte som Hjort, den 

stummes Tunge jubler; thi Vand vælder frem 

i Ørkenen, Bække i Ødemark;

7 det glødende Sand bliver Vanddrag, til 

Kildevæld tørstigt Land.
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8 Der bliver en banet Vej, .den hellige Vej skal 

den kaldes; ingen uren færdes på den, den 

er Valfartsvej for hans Folk, selv enfoldige 

farer ej vild.

9 På den er der ingen Løver, Rovdyr træder 

den ej, der skal de ikke findes. De genløste 

vandrer ad den,

10 HERRENs forløste vender hjem, de drager 

til Zion med Jubel, med evig Glæde om 

Issen; Fryd og Glæde får de, Sorg og Suk 

skal fly.

MATTHÆUS 11:4 Og Jesus svarede og sagde 

til dem: "Går hen, og forkynder Johannes de 

Ting, som I høre og se:

5 blinde se, og lamme gå, spedalske renses, 

og døve høre, og døde stå op, og Evangeliet 

forkyndes for fattige;

6 og salig er den, som ikke forarges på mig."

MATTHÆUS 12:22 Da blev en besat, 

som var blind og stum, ført til ham; og han 

helbredte ham, så at den stumme talte og så.

23 Og alle Skarerne forfærdedes og sagde: 

"Mon denne skulde være Davids Søn?"

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

JOHANNES 9:39 Og Jesus sagde: "Til Dom er 

jeg kommen til denne Verden, for at de, som 

ikke se, skulle blive seende, og de, som se, 

skulle blive blinde."

JOHANNES 10:28 og jeg giver dem et evigt Liv, 

og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og 

ingen skal rive dem ud af min Hånd.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

30 Jeg og Faderen, vi ere eet."

JOHANNES 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er 

Vejen og Sandheden og Livet; der kommer 

ingen til Faderen uden ved mig.

AABENBARINGE 21:4 Og han skal aftørre 

hver Tåre af deres Øjne, og Døden skal ikke 

være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej 

heller Pine skal være mere; thi det forrige er 

veget bort.

AABENBARINGE 22:14 Salige ere de, som 

tvætte deres Klædebon, for at de kunne få 

Adgang til Livets Træ og gå ind igennem 

Portene i Staden.

Se også: #1; #2; #5; #7; Salme 146:8; Esajas 29:18; Esajas 32:3,4; 
Esajas 42:7,16; Esajas 43:8; Esajas 44:3,4; Matthæus 9:27-33; 

Matthæus 15:29-31; Matthæus 20:30-34; Matthæus 21:14; Markus 
7:32-35; Markus 8:22-25; Johannes 4:14; Johannes 5:2-9; Johannes 
7:38; Johannes 9:1-7; Apostelenes gerninger 9:17,18; Apostelenes 

gerninger 14:8-10; Apostelenes gerninger 26:18.

C02 Messias forgænger er bebudet.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 40:1 Trøst, ja trøst mit Folk, så 

siger eders Gud,

2 tal Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at 

nu er dets Strid til Ende, dets Skyld betalt, 

tvefold Straf har det fået af HERRENs Hånd 

for alle sine Synder.

3 I Ørkenen råber en Røst: "Ban HERRENs 

Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor 

Gud!
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4 Hver Dal skal højnes, hvert Bjerg, hver 

Høj, skal sænkes, bakket Land blive fladt og 

Fjeldvæg til Slette.

5 Åbenbares skal HERRENs Herlighed, alt 

Kød til Hobe skal se den.

MATTHÆUS 3:1 Men i de Dage fremstår 

Johannes Døberen og prædiker i Judæas 

Ørken og siger:

2 "Omvender eder, thi Himmeriges Rige er 

kommet nær."

3 Thi han er den, om hvem der er talt ved 

Profeten Esajas, som siger: "Der er en Røst 

af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens 

Vej, gører hans Stier jævne!"

MARKUS 1:1 Jesu Kristi, Guds Søns, 

Evangeliums Begyndelse er således,

2 som der er skrevet hos Profeten Esajas: "Se, 

jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal 

berede din Vej.

3 Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: 

Bereder Herrens Vej, gører hans Stier 

jævne!"

4 Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og 

prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes 

Forladelse.

LUKAS 1:52 Han har nedstødt mægtige 

fra Troner og ophøjet ringe.

53 Hungrige har han mættet med gode Gaver, 

og rige har han sendt tomhændede bort.

LUKAS 3:2 medens Annas og Kajfas 

vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til 

Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.

3 Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan 

og prædikede Omvendelses-Dåb til 

Syndernes Forladelse,

4 som der er skrevet i Profeten Esajas's Talers 

Bog: "Der er en Røst af en, som råber i 

Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans 

Stier jævne;

5 hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høj 

skal nedtrykkes, og det krumme skal gøres 

lige, og de ujævne Veje skulle gøres jævne;

6 og alt Kød skal se Guds Frelse."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

2 KORINTERNE 3:18 Men alle vi, som 

med ubedækket Ansigt skue Herrens 

Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede 

til det samme Billede, fra Herlighed til 

Herlighed, så som det er fra Åndens Herre.

HEBRÆERNE 1:3 han, som - efterdi han er 

hans Herligheds Glans og hans Væsens 

udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin 

Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra 

Synderne har sat sig ved Majestætens højre 

Hånd i det høje,

AABENBARINGE 21:23 Og Staden trænger 

ikke til Sol eller Måne til at skinne for den; 

thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet 

var dens Lys.

Se også: #1; #2; #5; #7; Esajas 42:11-16; Esajas 57:15-19; Ezekiel 
17:24; Hoseas 2:14; Lukas 18:14; 2 Korinterne 1:4; 1 Tessalonikerne 

4:15-18.
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B06 Messias er den gode hyrde.

B07 Messias almægtighed.

B16 Messias magt og styrke.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 40:9 Stig op på højen Bjerg, du 

Zions Glædesbud, løft din Røst med Kraft, 

du Jerusalems Glædesbud, løft den uden 

Frygt og sig til Judas Byer: "Se eders Gud!"

10 Se, den Herre HERREN kommer med Vælde, 

han hersker med sin Arm. Se, hans Løn er med 

ham, hans Vinding foran ham,

11 han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den 

med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de 

diende Får.

ESAJAS 62:11 Se, HERREN lader det høres 

til Jordens Ende: Sig til Zions Datter: "Se, 

din Frelse kommer, se, hans Løn er med 

ham, hans Vinding foran ham!"

EZEKIEL 34:23 Jeg sætter een Hyrde over 

dem, min Tjener David, og han skal vogte 

dem; han skal vogte dem, og han skal være 

deres Hyrde.

24 Og jeg, HERREN, vil være deres Gud, og 

min Tjener David skal være Fyrste iblandt 

dem, så sandt jeg, HERREN, har talet.

MIKAS 4:1 Og det skal ske i de 

sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, 

grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig 

op over Højene.

2 og talrige Folk komme vandrende: "Kom, 

lad os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; os skal han lære sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem HERRENs Ord."

MATTHÆUS 9:36 Men da han så Skarerne, 

ynkedes han inderligt over dem; thi de vare 

vanrøgtede og forkomne som Får, der ikke 

have Hyrde.

JOHANNES 10:11 Jeg er den gode Hyrde; den 

gode Hyrde sætter sit Liv til for Fårene.

12 Men Lejesvenden, som ikke er Hyrde, hvem 

Fårene ikke høre til ser Ulven komme og 

forlader Fårene og flyr, og Ulven røver dem 

og adspreder dem,

13 fordi han er en Lejesvend og ikke bryder sig 

om Fårene.

14 Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, 

og mine kende mig,

15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender 

Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Fårene.

16 Og jeg har andre Får, som ikke høre til 

denne Fold; også dem bør jeg føre, og de 

skulle høre min Røst; og der skal blive een 

Hjord, een Hyrde.

ROMERNE 10:18 Men jeg siger: Have de ikke 

hørt? Jo vist, "over hele Jorden er deres Røst 

udgået og til Jorderiges Grænser deres Ord."

EFESERNE 1:20 som han udviste på Kristus, 

da han oprejste ham fra de døde og satte 

ham ved sin højre Hånd i det himmelske,

21 langt over al Magt og Myndighed og Kraft og 

Herredom og hvert Navn, som nævnes,ikke 

alene i denne Verden, men også i den 

kommende,

22 og lagde alt under hans Fødder, og ham gav 

han som Hoved over alting til Menigheden,

23 der er hans Legeme, fyldt af ham, som fylder 

alt i alle.

HEBRÆERNE 2:14 Efterdi da Børnene 

ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i 
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lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden 

skulde gøre den magtesløs, som har Dødens 

Vælde, det er Djævelen,

15 og befri alle dem, som på Grund af 

Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs 

Tid.

1 PETER 5:4 og når da Overhyrden 

åbenbares, skulle I få Herlighedens 

uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 7:17 Thi Lammet, 

som er midt for Tronen, skal vogte dem og 

lede dem til Livets Vandkilder; og Gud skal 

aftørre hver Tåre af deres Øjne.

Se også: #1; #2; #3; Salme 23:1; Salme 78:71,72; Salme 80:2; 
Esajas 9:5,6; Esajas 41:27; Esajas 49:9,10; Esajas 52:7; Johannes 
12:13-15; Apostelenes gerninger 2:7-11; Hebræerne 13:20; 1 Peter 

2:25.

D05 Messias skal være Forløseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 41:8 Men Israel, du min Tjener, 

Jakob, hvem jeg har udvalgt, Ætling af 

Abraham, min Ven -

9 hvem jeg tog fra Jordens Grænser og kaldte 

fra dens fjerneste Kroge, til hvem jeg sagde: 

"Du min Tjener, som jeg valgte og ikke 

vraged":

10 Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, 

thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre 

styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

ESAJAS 41:11-13

ESAJAS 41:14 Frygt ikke, Jakob, du Orm, 

Israel, du Kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra 

HERREN, din Genløser er Israels Hellige.

15 Se, jeg gør dig til Tærskeslæde, en ny med 

mange Tænder; du skal tærske og knuste 

Bjerge, og Høje skal du gøre til Avner;

16 du kaster dem, Vinden tager dem, Stormen 

hvirvler dem bort.

17 Forgæves søger de arme og fattige Vand, 

deres Tunge brænder af Tørst; jeg, HERREN, 

vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud.

18 Fra nøgne Høje sender jeg Floder og Kilder 

midt i Dale; Ørkenen gør jeg til Vanddrag, 

det tørre Land til Væld.

19 I Ørkenen giver jeg Cedre, Akacier, Myrter, 

Oliven; i Ødemark sætter jeg Cypresser 

tillige med Elm og Gran,

20 at de må se og kende, mærke sig det og 

indse, at HERRENs Hånd har gjort det, 

Israels Hellige skabt det.

ESAJAS 10:17 Israels Lys bliver til Ild og 

dets Hellige til en Flamme, og den brænder 

og fortærer hans Tidsel og Torn på een Dag;

ESAJAS 10:20 På hin Dag skal Israels Rest 

og det, som undslipper af Jakobs Hus, ikke 

mere støtte sig til den, der slår det, men til 

HERREN, Israels Hellige, i Sandhed.

ESAJAS 43:15 Jeg, HERREN, jeg er eders 

Hellige, Israels Skaber eders Konge.

ESAJAS 47:4 hvis Navn er Hærskarers 

HERRE, Israels Hellige.

ESAJAS 49:7 Så siger HERREN, Israels 

Genløser, dets Hellige, til den dybt foragtede, 

skyet af Folk, Herskernes Træl: Konger skal 

se det og rejse sig, Fyrster skal kaste sig ned 

for HERRENs Skyld, den trofaste, Israels 

Hellige, der udvælger dig.
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MARKUS 1:24 og sagde: "Hvad have vi 

med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du 

kommen for at ødelægge os; jeg kender dig, 

hvem du er, du Guds hellige."

JOHANNES 4:14 Men den, som drikker af 

det Vand, som jeg giver ham, skal til evig 

Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver 

ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som 

fremvælder til et evigt Liv."

JOHANNES 6:35 Jesus sagde til dem: "Jeg er 

Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal 

ikke hungre; og den, som tror på mig, skal 

aldrig tørste.

AABENBARINGE 3:7 Og skriv til 

Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger 

den hellige, den sanddru, han, som har 

Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen 

lukker i, og lukker i, så ingen lukker op:

AABENBARINGE 7:16 De skulle ikke 

hungre mere, ej heller tørste mere, ej heller 

skal Solen eller nogen Hede falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.

Se også: #1; #2; #3; #5; Esajas 17:7,13; Esajas 21:10.

E02 Messias tjenestested.

ESAJAS 41:25 Jeg vakte ham fra Norden, og 

han kom, jeg kaldte ham fra Solens Opgang. 

Han nedtramper Fyrster som Dynd, som en 

Pottemager ælter sit Ler.

ESAJAS 8:23 Men engang skal der ikke 

længer være Mørke i det Land, hvor der nu 

er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel 

over Zebulons og Naftalis Land, Men i 

Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs 

Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes 

Kreds.

MATTHÆUS 4:13 Og han forlod Nazareth og 

kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger 

ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne,

14 for at det skulde opfyldes, som er talt ved 

Profeten Esajas, som siger:

15 "Sebulons Land og Nafthalis Land langs 

Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes 

Galilæa,

E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

ESAJAS 41:26 Hvo forkyndte det før, så vi 

vidste det, forud, så vi sagde: "Han fik Ret!" 

Nej, ingen har forkyndt eller sagt det, ingen 

har hørt eders Ord.

27 Først jeg har forkyndt det for Zion, sendt 

Jerusalem Glædesbud.

ESAJAS 61:1 Den Herre HERRENs Ånd 

er over mig, fordi han salvede mig; han 

sendte mig med Glædesbud til ydmyge, 

med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for 

at udråbe Frihed for Fanger og Udgang for 

dem, som er bundet,

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 
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hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 2:10 Og Engelen sagde til dem: 

"Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en 

stor Glæde, som skal være for hele Folket.

11 Thi eder er i dag en Frelser født, som er den 

Herre Kristus i Davids By.

ROMERNE 10:15 og hvorledes skulde de 

prædike, dersom de ikke bleve udsendte? 

Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres 

Fødder, som forkynde godt Budskab."

AABENBARINGE 2:8 Og skriv til 

Menighedens Engel i Smyrna: Dette siger 

den første og den sidste, han, som var død 

og blev levende:

Se også: Esajas 40:9; Esajas 43:9,10; Esajas 44:6,7; Esajas 48:12; 
Esajas 52:9.

B05 Messias er fyldt med Helligånden.

E13 Gud bekræfter Messias tjeneste.

ESAJAS 42:1 Se min Tjener, ved hvem jeg 

min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har 

jeg lagt min Ånd, han skal udbrede Ret til 

Folkene.

MATTHÆUS 3:16 Men da Jesus var bleven 

døbt, steg han straks op af Vandet, og se, 

Himlene åbnedes for ham, og han så Guds 

Ånd dale ned som en Due og komme over 

ham.

17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som 

sagde: "Denne er min Søn, den elskede, i 

hvem jeg har Velbehag."

MATTHÆUS 12:16 Og han bød dem 

strengt, at de ikke måtte gøre ham kendt;

17 for at det skulde opfyldes, som er talt ved 

Profeten Esajas, som siger:

18 "Se, min Tjener, som jeg har udvalgt, min 

elskede, i hvem min Sjæl har Velbehag; 

jeg vil give min Ånd over ham, og han skal 

forkynde Hedningerne Ret.

MATTHÆUS 17:5 Medens han endnu talte, 

se, da overskyggede en lysende Sky dem; og 

se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: 

"Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg 

har Velbehag; hører ham!"

JOHANNES 3:34 Thi han, hvem Gud 

udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig 

ikke Ånden efter Mål.

EFESERNE 1:4 ligesom han har udvalgt os i 

ham før Verdens Grundlæggelse til at være 

hellige og ulastelige for hans Åsyn,

FILIPPERNE 2:7 men forringede sig selv, 

idet han tog en Tjeners Skikkelse på og blev 

Mennesker lig;

Se også: Salme 89:20,21; Esajas 11:2-5; Esajas 43:10; Esajas 49:3-8; 
Esajas 50:4-9; Esajas 52:13; Esajas 61:1; Malakias 1:11; Markus 

1:10,11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34; Johannes 6:27; Apostelenes 
gerninger 9:15; Apostelenes gerninger 10:38; Apostelenes gerninger 

11:18; Apostelenes gerninger 26:17,18,28; Romerne 15:8-16; Efeserne 
3:8; Kolossensern 1:13; 2 Peter 1:17.
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B10 Messias ydmyghed og fattigdom.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E12 Messias opfylder Guds lov.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 42:2 Han råber og skriger ikke, 

løfter ej Røsten på Gaden,

3 bryder ej knækket Rør og slukker ej rygende 

Tande. Han udbreder Ret med Troskab,

4 vansmægter, udmattes ikke, før han får sat Ret 

på Jorden; og fjerne Strande bier på hans Lov.

MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg 

er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I 

finde Hvile for eders Sjæle.

30 Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let."

MATTHÆUS 12:19 Han skal ikke kives 

og ikke råbe, og ingen skal høre hans Røst 

på Gaderne.

20 Han skal ikke sønderbryde det knækkede 

Rør og ikke udslukke den rygende Tande, 

indtil han får ført Retten frem til Sejr.

21 Og på hans Navn skulle Hedninger håbe."

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

HEBRÆERNE 2:17 Derfor måtte 

han blive sine Brødre lig i alle. Ting, for at 

han kunde blive en barmhjertig og trofast 

Ypperstepræst over for Gud til at sone 

Folkets Synder.

18 Thi idet han har lidt, kan han som den, der 

selv er fristet, komme dem til Hjælp, som 

fristes.

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

3 Ja, tænker på ham, som har udholdt en 

sådan Modsigelse imod sig af Syndere, for at 

I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders 

Sjæle,

1 PETER 2:22 han, som ikke gjorde Synd, 

ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund,

23 han, som ikke skældte igen, da han blev 

udskældt, ikke truede, da han led, men 

overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

Se også: #1; #4; Salme 147:3; Esajas 53:2-12; Esajas 57:15; Esajas 
61:1-3; Esajas 66:2; Jeremias 31:25; Ezekiel 34:16; Matthæus 

18:11-14.

B21 Messias er Lyset.

E01 Messias type tjeneste.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 42:6 Jeg, HERREN, har kaldet dig 

i Retfærd og grebet dig fast om Hånd; jeg vogter 

dig, og jeg gør dig til Folkepagt, til Hedningelys

7 for at åbne de blinde Øjne og føre de fangne fra 

Fængslet, fra Fangehullet Mørkets Gæster.

16 Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad 

ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys 

og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg 

gør, og dem går jeg ikke fra.
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ESAJAS 29:18 På hin Dag hører de døve 

Skriftord, og friet fra Mulm og Mørke kan 

blindes Øjne se.

MATTHÆUS 11:5 blinde se, og lamme gå, 

spedalske renses, og døve høre, og døde stå 

op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

LUKAS 2:28 da tog han det på sine Arme 

og priste Gud og sagde:

29 "Herre! nu lader du din Tjener fare i Fred, 

efter dit Ord.

30 Thi mine Øjne have set din Frelse,

31 som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn,

32 et Lys til at oplyse Hedningerne og en 

Herlighed for dit Folk Israel."

LUKAS 3:5 hver Dal skal opfyldes, og 

hvert Bjerg og Høj skal nedtrykkes, og det 

krumme skal gøres lige, og de ujævne Veje 

skulle gøres jævne;

LUKAS 4:17 Og man gav ham Profeten 

Esajas's Bog, og da han slog Bogen op; fandt 

han det Sted, hvor der stod skrevet:

18 "Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede 

mig til at forkynde Evangelium for fattige; 

han har sendt mig for at forkynde fangne, at 

de skulle lades løs, og blinde, at de skulle få 

deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

20 Og han lukkede Bogen sammen og gav 

Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne 

i Synagogen stirrede på ham.

21 Men han begyndte at sige til dem: "I Dag 

er dette Skriftord gået i Opfyldelse for eders 

Øren."

LUKAS 24:45 Da oplod han deres Forstand 

til at forstå Skrifterne.

JOHANNES 9:39 Og Jesus sagde: "Til Dom er 

jeg kommen til denne Verden, for at de, som 

ikke se, skulle blive seende, og de, som se, 

skulle blive blinde."

APOSTELENES GERNINGER 13:46 Men 

Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: 

"Det var nødvendigt, at Guds Ord først 

skulde tales til eder; men efterdi I støde det 

fra eder og ikke agte eder selv værdige til det 

evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.

47 Thi således har Herren befalet os: "Jeg har 

sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være 

til Frelse lige ud til Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 26:18 for at 

oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra 

Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for 

at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod 

iblandt dem, som ere helligede ved Troen på 

mig.

2 KORINTERNE 4:6 Thi Gud, som 

sagde: "Af Mørke skal Lys skinne frem", han 

har ladet det skinne i vore Hjerter for, at 

bringe Kundskaben om Guds Herlighed på 

Kristi Åsyn for Lyset.

AABENBARINGE 3:18 Jeg råder dig, at du 

af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du 

kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan 

klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam 

ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve 

dine Øjne med, for at du kan se.

Se også: #1; #2; Salme 107:10-16; Salme 146:7,8; Esajas 9:1; 
Esajas 29:18; Esajas 32:3; Esajas 35:5,8; Esajas 40:4; Esajas 42:1; 
Esajas 45:13; Esajas 48:17; Esajas 49:6,8,9; Esajas 51:4,5; Esajas 
60:1-3; Esajas 61:1; Jeremias 31:8; Jeremias 32:39,41; Lukas 1:69-
72,78,79; Johannes 8:12; Apostelenes gerninger 26:23; Romerne 

3:25,26; Romerne 15:8,9; Galaterne 3:15-17; Efeserne 1:17,18; 
Efeserne 5:8; 2 Timoteus 2:26; Hebræerne 1:8,9; Hebræerne 8:6; 

Hebræerne 9:15; Hebræerne 12:24; Hebræerne 13:5,20; 1 Peter 2:9.
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A05 Messias forhold til hans Far.

B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

ESAJAS 42:21 For sin Retfærds Skyld vilde 

HERREN løfte Loven til Højhed og Ære.

MATTHÆUS 3:17 Og se, der kom en Røst fra 

Himlene, som sagde: "Denne er min Søn, 

den elskede, i hvem jeg har Velbehag."

MATTHÆUS 5:17 Mener ikke, at jeg er 

kommen for at nedbryde Loven eller 

Profeterne;jeg er ikke kommen for at 

nedbryde, men for at fuldkomme.

JOHANNES 8:29 Og han, som sendte mig, er 

med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi 

jeg; gør altid det, som er ham til Behag."

JOHANNES 13:31 Da han nu var gået ud, siger 

Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, 

og Gud er herliggjort i ham.

JOHANNES 15:10 Dersom I holde mine 

Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, 

ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger 

og bliver i hans Kærlighed.

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

ROMERNE 10:4 Thi Kristus er Lovens Ende 

til Retfærdighed for hver den, som tror.

Se også: Salme 40:9; Matthæus 5:18-20; Matthæus 17:5; Romerne 
3:26,31; Romerne 7:12; Romerne 8:3; Galaterne 3:13,21; Galaterne 

5:22,23; Filipperne 3:9; Hebræerne 8:10.

B01 Messias er Guds søn.

D09 Messias skal være frelseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

H11 Messias skal forherliges.

ESAJAS 43:1 Men nu, så siger HERREN, 

som skabte dig, Jakob, danned dig, Israel: 

Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig 

ved Navn, du er min!

2 Når du går gennem Vande, er jeg med dig, 

gennem Strømme, de river dig ikke bort; når 

du går gennem Ild, skal du ikke svides, Luen 

brænder dig ikke.

ESAJAS 43:3-4

ESAJAS 43:5 Frygt ikke, thi j eg er med 

dig! Jeg bringer dit Afkom fra Østen, sanker 

dig sammen fra Vesten,

6 siger til Norden: "Giv hid!" til Sønden: "Hold 

ikke tilbage! Bring mine Sønner fra det 

fjerne, mine Døtre fra Jordens Ende,

7 enhver, der er kaldt med mit Navn, hvem jeg 

skabte, danned og gjorde til min Ære!"

ESAJAS 43:8-9

ESAJAS 43:10 Mine Vidner er I, så lyder 

det fra HERREN, min Tjener, hvem jeg har 

udvalgt, at I må kende det, fro mig og indse, 

at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej 

dannet, og efter mig kommer der ingen;

11 jeg, jeg alene er HERREN, uden mig er der 

ingen Frelser.

12 Jeg har forkyndt det og frelser, kundgjort det, 

ej fremmede hos jer; I er mine Vidner, lyder 

det fra HERREN. Jeg er fra Evighed Gud,

ESAJAS 43:13-17

ESAJAS 43:18 Kom ikke det svundne i Hu, 

tænk ikke på Fortidens Dage!
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19 Thi se, nu skaber jeg nyt, alt spirer det, ser I 

det ikke? Gennem Ørkenen lægger jeg Vej, 

Floder i, det øde Land;

20 de vilde Dyr skal ære mig, Sjakaler tillige 

med Strudse. Thi Vand vil jeg give i 

Ørkenen, Floder i det øde Land, for at læske 

mit udvalgte Folk.

21 Det Folk, jeg har dannet mig, skal synge min 

Pris.

MATTHÆUS 12:18 "Se, min Tjener, 

som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem 

min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min 

Ånd over ham, og han skal forkynde 

Hedningerne Ret.

MATTHÆUS 16:16 Da svarede Simon 

Peter og sagde: "Du er Kristus, den levende 

Guds Søn."

LUKAS 1:47 og min Ånd fryder sig over 

Gud, min Frelser;

LUKAS 2:11 Thi eder er i dag en Frelser 

født, som er den Herre Kristus i Davids By.

JOHANNES 1:7 Denne kom til et Vidnesbyrd, 

for at han skulde vidne om Lyset, for at alle 

skulde tro ved ham.

8 Han var ikke Lyset, men han skulde vidne 

om Lyset.

JOHANNES 6:69 og vi have troet og erkendt, 

at du er Guds Hellige."

JOHANNES 15:27 Men også I skulle vidne; thi I 

vare med mig fra Begyndelsen."

APOSTELENES GERNINGER 1:8 Men I 

skulle få Kraft, når den Helligånd kommer 

over eder; og I skulle være mine Vidner både 

i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og 

indtil Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 4:12 Og der 

er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke 

noget andet Navn under Himmelen, givet 

iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive 

frelste."

1 JOHANNES 4:14 Og vi have skuet og vidne, at 

Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for 

Verden.

Se også: #1; #2; Esajas 12:2; Esajas 44:7,8; Esajas 45:21,22; Esajas 
46:10; Hoseas 13:4; Lukas 4:41; Johannes 11:27; Johannes 16:14; 

Titus 3:4-6; 2 Peter 3:18.

D05 Messias skal være Forløseren.

ESAJAS 44:1 Men hør nu, Jakob, min 

Tjener, Israel, hvem jeg har udvalgt:

2 Så siger HERREN, som skabte dig og fra 

Moders Liv danned dig, din Hjælper: Frygt 

ikke, min Tjener Jakob, Jesjurun, hvem jeg 

har udvalgt!

SALME 105:6 I, hans Tjener Abrahams 

Sæd, hans udvalgte, Jakobs Sønner!

SALME 105:43 han lod sit Folk drage ud 

med Fryd, sine udvalgte under Jubel;

MATTHÆUS 24:31 Og han skal 

udsende sine Engle med stærktlydende 

Basun, og de skulle samle hans udvalgte 

fra de fire Vinde, fra den ene Ende af 

Himmelen til den anden.

ROMERNE 2:28 Thiikke den er Jøde, 
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som er det i det udvortes, ej heller er det 

Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;

29 men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets 

Omskærelse i Ånd, ikke i Bogstav - hans Ros 

er ikke af Mennesker, men af Gud,

ROMERNE 11:7 Hvad altså? Det, Israel søger 

efter, har det ikke opnået, men Udvalget 

har opnået det; de øvrige derimod bleve 

forhærdede,

ROMERNE 11:28 Efter Evangeliet er de 

vel Fjender for eders Skyld, men efter 

Udvælgelsen ere de elskede for Fædrenes 

Skyld;

29 thi Nådegaverne og sit Kald fortryder Gud 

ikke.

KOLOSSENSERN 3:12 Så ifører eder 

da som Guds udvalgte, hellige og elskede 

inderlig Barmhjertighed, Godhed, 

Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

1 TESSALONIKERNE 1:4 efterdi vi kende 

eders Udvælgelse, I af Gud elskede Brødre,

2 TESSALONIKERNE 2:13 Men vi ere skyldige 

at takke Gud altid for eder, I af Herren 

elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt 

eder fra Begyndelsen til Frelse ved Åndens 

Helligelse og Tro på Sandheden,

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

2 PETER 1:10 Derfor, Brødre! gører eder 

des mere Flid for at befæste eders Kaldelse 

og Udvælgelse; thi når I gøre dette, skulle I 

ingen Sinde støde an.

Se også: Salme 106:5; Esajas 41:8,9; Esajas 45:4; Jeremias 31:3; 
Amos 3:1,2; Markus 13:27; Romerne 8:33.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 44:3 Thi jeg udgyder Vand 

på det tørstende, Strømme på det tørre 

Land, udgyder min Ånd på din Æt, min 

Velsignelse over dit Afkom;

4 de skal spire som Græs mellem Vande, som 

Pile ved Bækkenes Løb.

5 En skal sige: "Jeg er HERRENs", en kalde sig 

med Jakobs Navn, en skrive i sin Hånd: "For 

HERREN!" og tage sig Israels Navn.

6 Så siger HERREN, Israels Konge, dets 

Genløser, Hærskarers HERRE: Jeg er den 

første og den sidste, uden mig er der ingen 

Gud.

ESAJAS 44:7-8

ESAJAS 41:4 Hvo gjorde og virkede det? 

Han, som længst kaldte Slægterne frem, jeg, 

HERREN, som er den første og end hos de 

sidste den samme.

ESAJAS 49:10 de hungrer og tørster 

ikke, dem stikker ej Hede og Sol. Thi 

deres Forbarmer fører dem, leder dem til 

Kildevæld;

EZEKIEL 39:29 og ikke mere skjuler mit 

Åsyn for dem, da jeg har udgydt min Ånd 

over Israels Hus, lyder det fra den Herre 

HERREN.
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JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

APOSTELENES GERNINGER 2:17 "Og det 

skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil 

jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders 

Sønner og eders Døtre skulle profetere, og 

de unge iblandt eder skulle se Syner, og de 

gamle iblandt eder skulle have Drømme.

APOSTELENES GERNINGER 2:33 Efter at 

han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet 

og af Faderen har fået den Helligånds 

Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I 

både se og høre.

APOSTELENES GERNINGER 5:14 og der 

føjedes stedse flere troende til Herren, 

Skarer både af Mænd og Kvinder,

AABENBARINGE 21:6 Og han sagde til 

mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, 

Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den 

tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

Se også: #1; #2; Esajas 32:15; Esajas 35:6,7; Esajas 41:17; Esajas 
43:10,11,19,20; Esajas 48:12; Esajas 59:20,21; Ezekiel 34:26; Joel 
3:1,23; Mikas 4:2; Zakarias 8:20-23; Zakarias 12:10; Matthæus 

25:34; Matthæus 27:37; Apostelenes gerninger 2:41-47; Apostelenes 
gerninger 4:4; Apostelenes gerninger 10:45; 1 Timoteus 3:16; Titus 
3:5,6; Aabenbaringe 1:8,11,17; Aabenbaringe 2:8; Aabenbaringe 

22:13,17.

A06 Messias er Skaberen.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H11 Messias skal forherliges.

ESAJAS 44:21 Jakob, kom dette i Hu, Israel, 

thi du er min Tjener! Jeg skabte dig, du er 

min Tjener, ej skal du glemmes, Israel;

22 jeg sletted som Tåge din Misgerning og som 

en Sky dine Synder.

23 Jubler, I Himle, thi HERREN greb ind, 

fryd jer, I Jordens Dybder, bryd ud i Jubel, 

I Bjerge, Skoven og alle dens Træer, thi 

HERREN genløser Jakob og herliggør sig 

ved Israel.

24 Så siger HERREN, din Genløser, som 

danned dig fra Moders Liv: Jeg er HERREN, 

som skabte alt, som ene udspændte Himlen, 

udbredte Jorden, hvo hjalp mig?

25 som tilintetgør Løgnernes Tegn og gør 

Spåmænd til Dårer, som tvinger de vise 

tilbage, beskæmmer deres Lærdom,

26 stadfæster sine Tjeneres Ord, fuldbyrder 

sine Sendebuds Råd, Jeg siger om 

Jerusalem: "Det skal bebos!" om Judas Byer: 

"de skal bygges!" Ruinerne rejser jeg atter!

AMOS 9:14 Da vender jeg mit Folk 

Israels skæbne, og de skal bygge de ødelagte 

byer og bo deri, de skal plandte vingåre 

og drikke vinen, anlægge haver og spise 

frugten.

JOHANNES 1:3 Alle Ting ere blevne til ved 

det, og uden det blev end ikke een Ting til af 

det, som er.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;
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1 KORINTERNE 8:6 så er der for os dog 

kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, 

og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, 

ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

1 PETER 1:18 vel vidende, at det ikke var 

med forkrænkelige Ting,, Sølv eller Guld, 

at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, 

som var overleveret eder fra Fædrene,

19 men med Kristi dyrebare Blod som et 

lydeløst og uplettet Lams,

1 PETER 4:11 Taler nogen, han tale som 

Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, 

efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for 

at Gud må æres i alle Ting ved Jesus Kristus, 

hvem Herligheden og Magten tilhører i 

Evighedernes Evigheder! Amen.

AABENBARINGE 5:11 Og jeg så, og jeg 

hørte rundt om Tronen og Væsenerne og de 

Ældste en Røst af mange Engle, og deres Tal 

var Titusinder Gange Titusinder, og Tusinder 

Gange Tusinder,

12 og de sagde med høj Røst: Værdigt er 

Lammet, det slagtede, til at få Kraften og 

Rigdom og Visdom og Styrke og Ære og Pris 

og Velsignelse!

13 Og hver Skabning, som er i Himmelen og 

på Jorden og under Jorden og på Havet, ja, 

alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, 

som sidder på Tronen, og Lammet tilhører 

Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i 

Evighedernes Evigheder!

Se også: #1; #2; Salme 103:12; Esajas 1:18; Esajas 40:22; Esajas 
43:25; Esajas 45:12,13; Esajas 49:13; Esajas 51:13; Esajas 61:4; 

Jeremias 3:12-14; Jeremias 33:8; Ezekiel 36:10; Apostelenes 
gerninger 3:19; Romerne 11:28,29; Efeserne 3:9; Kolossensern 1:12-
18; Hebræerne 1:10-12; Aabenbaringe 12:12; Aabenbaringe 18:20; 

Aabenbaringe 19:1-6.

D05 Messias skal være Forløseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 45:17 Israel frelses ved HERREN, 

en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til 

Skam og Skændsel.

18 Thi så siger HERREN, Himlens Skaber, 

han, som er Gud, som dannede Jorden, 

frembragte, grundfæsted den, ej skabte den 

øde, men danned den til at bebos: HERREN 

er jeg, ellers ingen.

APOSTELENES GERNINGER 13:39 og fra 

alt, hvorfra I ikke kunde retfærdiggøres ved 

Mose Lov, retfærdiggøres ved ham enhver, 

som tror.

ROMERNE 2:28 Thiikke den er Jøde, 

som er det i det udvortes, ej heller er det 

Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;

29 men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets 

Omskærelse i Ånd, ikke i Bogstav - hans Ros 

er ikke af Mennesker, men af Gud,

ROMERNE 8:1 Så er der da nu ingen 

Fordømmelse for dem, som ere i Kristus 

Jesus.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 
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i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

Se også: #1; #2; Esajas 26:4; Romerne 3:24,25; Romerne 5:1,18,19; 
1 Korinterne 1:30,31; 1 Korinterne 6:11; Filipperne 3:8,9; Johannes 

4:15.

D09 Messias skal være frelseren.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 45:21 Forkynd det, kom frem 

dermed, lad dem rådslå sammen: Hvo 

kundgjorde dette tilforn, forkyndte det 

forud? Mon ikke jeg, som er HERREN? 

Uden mig er der ingen Gud, uden mig er 

der ingen retfærdig, frelsende Gud.

22 Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, 

thi Gud er jeg, ellers ingen;

23 jeg svor ved mig selv, fra min Mund kom 

Sandhed, mit Ord vender ikke tilbage: Hvert 

Knæ skal bøjes for mig, hver Tunge sværge 

mig til.

24 "Kun hos HERREN," skal man sige, "er 

Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans 

Avindsmænd komme med Skam."

25 Ved HERREN når al Israels Æt til sin Ret og 

jubler.

JOHANNES 3:16 Thi således elskede Gud 

Verden, at han gav sin Søn den enbårne, 

for at hver den, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have et evigt Liv.

JOHANNES 6:40 Thi dette er min Faders 

Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror 

på ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal 

oprejse ham på den yderste Dag."

ROMERNE 9:33 som der er skrevet: "Se, 

jeg sætter i Zion en Anstødssten og en 

Forargelses Klippe; og den, som tror på ham, 

skal ikke blive til Skamme."

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

ROMERNE 14:10 Men du, hvorfor dømmer du 

din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du 

din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for 

Guds Domstol.

11 Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger 

Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og 

hver Tunge skal bekende Gud."

12 Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for 

sig selv.

Se også: #1; #2; 1 Mosebog 22:15-18; Salme 65:6; Zakarias 12:10; 
Hebræerne 12:2.

E08 Messias dom.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 46:3 Hør mig, du Jakobs Hus, al 

Resten af Israels Hus, løftet fra Moders Liv, 
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båret fra Moders Skød.

4 Til Alderdommen er jeg den samme, jeg 

bærer jer, til Hårene gråner; ret som jeg bar, 

vil jeg bære, jeg, jeg vil bære og redde.

13 Jeg bringer min Ret, den er ej fjern, min 

Frelse tøver ikke; jeg giver Frelse på Zion, 

min Herlighed giver jeg Israel.

ROMERNE 1:17 Thi deri åbenbares Guds 

Retfærdighed af Tro for Tro, som der er 

skrevet: "Men den retfærdige skal leve af 

Tro."

ROMERNE 3:21 Men nu er uden Lov Guds 

Retfærdighed åbenbaret, om hvilken der 

vidnes af Loven og Profeterne.

22 nemlig Guds Retfærdighed ved Tro på Jesus 

Kristus, for alle og over alle dem, som tro; 

thi der er ikke Forskel.

ROMERNE 10:3 thi da de ikke kendte Guds. 

Retfærdighed og tragtede efter at opstille 

deres egen Retfærdighed, så bøjede de sig 

ikke under Guds Retfærdighed.

4 Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed 

for hver den, som tror.

5 Moses skriver jo, at det Menneske, som gør 

den Retfærdighed, der er af Loven, skal leve 

ved den.

6 Men Retfærdigheden af Tro siger således: 

Sig ikke i dit Hjerte: Hvem vil fare op til 

Himmelen? nemlig for at hente Kristus ned;

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

Se også: #1; #2.

D05 Messias skal være Forløseren.

ESAJAS 47:4 hvis Navn er Hærskarers 

HERRE, Israels Hellige.

ESAJAS 44:6 Så siger HERREN, Israels 

Konge, dets Genløser, Hærskarers HERRE: 

Jeg er den første og den sidste, uden mig er 

der ingen Gud.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

AABENBARINGE 1:8 Jeg er Alfa og 

Omega, siger Gud Herren, han, som er, og 

som var, og som kommer, den Almægtige.

Se også: 1 Mosebog 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Job 19:25; Salme 
19:15; Salme 78:35; Esajas 41:14; Esajas 44:24; Esajas 48:17; Esajas 

49:7,26; Esajas 54:5,8; Esajas 59:20; Esajas 60:16; Esajas 63:16; 
Aabenbaringe 1:11; Aabenbaringe 21:6; Aabenbaringe 22:13.

E01 Messias type tjeneste.

ESAJAS 48:15 Jeg, jeg har talet og kaldt 

ham, fik ham frem, hans Vej lod jeg lykkes.

16 Kom hid til mig og hør: Jeg taled ej fra først 

i Løndom, jeg var der, så snart det skete. Og 

nu har den Herre HERREN sendt mig med 

sin Ånd.

17 Så siger HERREN, din Genløser, Israels 

Hellige: Jeg er HERREN, din Gud, som 

lærer dig, hvad der båder, leder dig ad Vejen, 

du skal gå.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 
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for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

JOHANNES 3:34 Thi han, hvem Gud 

udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig 

ikke Ånden efter Mål.

JOHANNES 6:45 Der er skrevet hos 

Profeterne: "Og de skulle alle være oplærte 

af Gud." Hver den, som har hørt af Faderen 

og lært, kommer til mig.

JOHANNES 18:20 Jesus svarede ham: "Jeg 

har talt frit ud til Verden; jeg har altid lært i 

Synagoger og i Helligdommen, der, hvor alle 

Jøderne komme sammen, og i Løndom har 

jeg intet talt.

JOHANNES 20:21 Jesus sagde da atter til dem: 

"Fred være med eder! Ligesom Faderen har 

udsendt mig, således sender også jeg eder."

22 Og da han havde sagt dette, åndede han på 

dem, og han siger til dem: "Modtager den 

Helligånd!

EFESERNE 4:21 om I da have hørt om ham 

og ere blevne oplærte i ham, således som 

Sandhed er i Jesus,

Se også: Salme 32:8; Esajas 49:9,10.

C01 Messias fødsel er profeteret.

ESAJAS 49:1 Hør mig, I fjerne Strande, lyt 

til, I Folk i det fjerne! HERREN har fra Moders 

Liv kaldt mig, fra Moders Skød nævnet mit 

Navn;

MATTHÆUS 1:20 Men idet han tænkte derpå, 

se, da viste en Herrens Engel sig for ham 

i en drøm og sagde: "Josef, Davids Søn! 

frygt ikke for at tage din Hustru Maria til 

dig; thi det, som er avlet i hende, er af den 

Helligånd.

21 Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde 

hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk 

fra deres Synder."

JOHANNES 10:36 sige I da til den, hvem 

Faderen har Helliget og sendt til Verden: 

Du taler bespotteligt, fordi jeg sagde: Jeg er 

Guds Søn?

EFESERNE 2:17 Og han kom og forkyndte 

Fred for eder, som vare langt borte, og Fred 

for dem, som vare nær.

HEBRÆERNE 12:25 Ser til, at I ikke 

bede eder fri for den, som taler. Thi når 

de, som bade sig fri for ham, der talte sit 

Guddomsord på Jorden, ikke undslap, da 

skulle vi det meget mindre, når vi vende os 

bort fra ham, der taler fra Himlene,

1 PETER 1:19 men med Kristi dyrebare 

Blod som et lydeløst og uplettet Lams,

20 han, som var forud kendt for Verdens 

Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved 

Tidernes Ende for eders Skyld,

Se også: Salme 71:5,6; Esajas 42:1-4,12; Esajas 45:22; Esajas 49:5; 
Esajas 51:5; Esajas 55:3; Zefanias 2:11; Lukas 1:15,31; Lukas 2:10,11.

B16 Messias magt og styrke.

ESAJAS 49:2 til et skarpt Sværd gjorde 

han min Mund og skjulte mig i Skyggen af sin 
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Hånd, til en sleben Pil har han gjort mig og 

gemt mig i sit Kogger,

SALME 27:5 Thi han gemmer mig i sin 

Hytte på Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt 

og løfter mig op på en Klippe.

SALME 45:6 Dine Pile er hvæssede, 

Folkeslag falder for din Fod, Kongens 

Fjender rammes i Hjertet.

SALME 91:15 kalder han på mig, svarer 

jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier 

ham og giver ham Ære:

HEBRÆERNE 4:12 Thi Guds Ord er 

levende og kraftigt og skarpere end noget 

tveægget Sværd og trænger igennem, indtil 

det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som 

Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og 

Råd.

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

AABENBARINGE 2:12 Og skriv til 

Menighedens Engel i Pergamus: Dette siger 

han, som har det tveæggede, skarpe Sværd:

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 

dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

Se også: Salme 45:3-6; Salme 91:11; Esajas 50:4; Esajas 51:16; 
Esajas 61:1-3; Esajas 66:19.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

H11 Messias skal forherliges.

ESAJAS 49:3 sagt til mig: "Du er min Tjener, 

Israel, ved hvem jeg vinder Ære."

JOHANNES 12:28 Fader herliggør dit Navn!" Da 

kom der en Røst fra Himmelen: "Både har 

jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre 

det."

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

Se også: Johannes 13:31,32; Filipperne 2:6-11.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 49:4 Jeg sagde: "Min Møje er spildt, 

på Tomhed og Vind sled jeg mig op dog er min 

Ret hos HERREN, min Løn er hos min Gud."

MATTHÆUS 17:17 Og Jesus svarede 

og sagde: "O du vantro og forvendte Slægt! 

hvor længe skal jeg være hos eder, hvor 

længe skal jeg tåle eder? Bringer mig ham 

hid!"

MATTHÆUS 23:37 Jerusalem! 

Jerusalem! som ihjelslår Profeterne og 

stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte 

vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne 
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samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I 

vilde ikke.

JOHANNES 1:11 Han kom til sit eget, og hans 

egne toge ikke imod ham.

JOHANNES 17:4 Jeg har herliggjort dig på 

Jorden ved at fuldbyrde den Gerning, som 

du har givet mig at gøre.

5 Og Fader! herliggør du mig nu hos dig selv 

med den Herlighed, som jeg havde hos dig, 

før Verden var.

ROMERNE 10:21 Men om Israel siger han: 

"Den hele Dag udstrakte jeg mine Hænder 

imod et ulydigt og genstridigt Folk."

2 KORINTERNE 12:15 Men jeg vil med 

Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders 

Sjæle.

GALATERNE 4:11 Jeg frygter for, at jeg måske 

har arbejdet forgæves på eder.

FILIPPERNE 2:9 Derfor har også Gud højt 

ophøjet ham og skænket ham det Navn, som 

er over alle Navne,

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

Se også: Salme 22:23-32; Esajas 40:10; Esajas 53:10-12; Esajas 
62:11; Esajas 65:2.

A05 Messias forhold til hans Far.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 49:5 Og nu siger HERREN, som 

danned mig fra Moders Liv til sin Tjener for at 

hjemføre Jakob til ham og samle Israel til ham 

og i HERRENs Øjne er jeg æret, min Gud er 

blevet min Styrke -

MATTHÆUS 15:24 Men han svarede 

og sagde: "Jeg er ikke udsendt uden til de 

fortabte Får af Israels Hus."

MATTHÆUS 23:37 Jerusalem! 

Jerusalem! som ihjelslår Profeterne og 

stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte 

vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne 

samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I 

vilde ikke.

JOHANNES 1:11 Han kom til sit eget, og hans 

egne toge ikke imod ham.

12 Men så mange, som toge imod ham, dem 

gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, 

som tro på hans Navn;

JOHANNES 3:35 Faderen elsker Sønnen og 

har givet alle Ting i hans Hånd.

JOHANNES 13:31 Da han nu var gået ud, siger 

Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, 

og Gud er herliggjort i ham.

32 Dersom Gud er herliggjort i ham, skal Gud 

også herliggøre ham i sig, og han skal snart 

herliggøre ham.

APOSTELENES GERNINGER 10:36 det Ord, 

som han sendte til Israels Børn, da han 

forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles 

Herre.

ESAJAS



228

AABENBARINGE 5:12 og de sagde med 

høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, 

til at få Kraften og Rigdom og Visdom og 

Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!

Se også: Salme 110:1-3; Esajas 49:1; Matthæus 3:17; Matthæus 
11:27; Matthæus 17:5; Matthæus 21:37-41; Matthæus 28:18; Lukas 

19:42; Romerne 15:8; Efeserne 1:20-22; 1 Tessalonikerne 2:15,16; 
Jakob 5:20-27; 1 Peter 3:22.

A07 Han skal være Israels Messias.

D09 Messias skal være frelseren.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 49:6 han siger: "For lidt for dig som 

min Tjener at rejse jakobs Stammer og hjemføre 

Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at 

min Frelse må nå til Jordens Ende."

LUKAS 2:32 et Lys til at oplyse 

Hedningerne og en Herlighed for dit Folk 

Israel."

LUKAS 24:46 Og han sagde til dem: 

"Således er der skrevet, at Kristus skulde lide 

og opstå fra de døde på den tredje Dag,

47 og at der i hans Navn skal prædikes 

Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle 

Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

APOSTELENES GERNINGER 13:46 Men 

Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: 

"Det var nødvendigt, at Guds Ord først 

skulde tales til eder; men efterdi I støde det 

fra eder og ikke agte eder selv værdige til det 

evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.

47 Thi således har Herren befalet os: "Jeg har 

sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være 

til Frelse lige ud til Jordens Ende."

48 Men da Hedningerne hørte dette, bleve de 

glade og priste Herrens Ord, og de troede, så 

mange, som vare bestemte til evigt Liv,

HEBRÆERNE 8:10 Thi dette er den 

Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus 

efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine 

Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i 

deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og 

de skulle være mit Folk.

Se også: #1; #2; Esajas 42:6; Johannes 1:4-9; Apostelenes gerninger 
26:18,32.

B16 Messias magt og styrke.

F03 Messias skal afvises.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 49:7 Så siger HERREN, Israels 

Genløser, dets Hellige, til den dybt foragtede, 

skyet af Folk, Herskernes Træl: Konger skal se 

det og rejse sig, Fyrster skal kaste sig ned for 

HERRENs Skyld, den trofaste, Israels Hellige, 

der udvælger dig.

SALME 35:19 Lad ej dem, som med Urette 

er mine Fjender, glæde sig over mig, lad ej 

dem, som hader mig uden Grund, sende 

spotske Blikke!

MATTHÆUS 27:22 Pilatus siger til 

dem: "Hvad skal jeg da gøre med Jesus, som 

kaldes Kristus?" De sige alle: "Lad ham blive 

korsfæstet!"

23 Men Landshøvdingen sagde: "Hvad ondt har 

han da gjort?" Men de råbte end mere og 

sagde: "Lad ham blive korsfæstet!"
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JOHANNES 7:47 Da svarede Farisæerne dem: 

"Ere også I forførte?

48 Mon nogen af Rådsherrerne har troet på 

ham, eller nogen af Farisæerne?

49 Men denne Hob, som ikke kender Loven, er 

forbandet."

JOHANNES 15:22 Dersom jeg ikke var 

kommen og havde talt til dem, havde de ikke 

Synd; men nu have de ingen Undskyldning 

for deres Synd.

23 Den, som hader mig, hader også min Fader.

24 Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt 

dem, som ingen anden har gjort, havde de 

ikke Synd; men nu have de set dem og dog 

hadet både mig og min Fader.

25 Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, må 

opfyldes: De hadede mig uforskyldt.

ROMERNE 14:11 Thi der er skrevet: "Så sandt 

jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert 

Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende 

Gud."

FILIPPERNE 2:10 for at i Jesu Navn hvert Knæ 

skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden 

og under Jorden,

11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

Se også: #1; #2; #4; Salme 22:7-9; Salme 69:8-10; Salme 109:3; 
Esajas 42:1; Esajas 52:15; Esajas 53:13; Matthæus 20:28; Matthæus 

26:67; Matthæus 27:38-44; Lukas 22:27; Lukas 23:18,23,35; 
Johannes 18:40; Johannes 19:6,15; 1 Peter 2:4.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 49:8 Så siger HERREN: Jeg hører 

dig i Nådens Stund, jeg hjælper dig på Frelsens 

Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at 

rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

9 og sige til de bundne: "Gå ud!" til dem i Mørket: 

"Kom frem!" Græs skal de finde langs Vejene, 

Græsgang på hver nøgen Høj;

10 de hungrer og tørster ikke, dem stikker ej Hede 

og Sol. Thi deres Forbarmer fører dem, leder 

dem til Kildevæld;

11 jeg gør alle Bjerge til Vej, og alle Stier skal 

højnes.

12 Se, nogle kommer langvejsfra, nogle fra Nord og 

Vest, nogle fra Sinims Land.

13 Jubler, I Himle, fryd dig, du Jord, I Bjerge, 

bryd ud i Jubel! Thi HERREN trøster sit Folk, 

forbarmer sig over sine arme.

ESAJAS 49:14-15

ESAJAS 49:16 Se, i mine Hænder har jeg 

tegnet dig, dine Mure har jeg altid for Øje.

ESAJAS 49:17-21

ESAJAS 49:22 Så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg løfter min Hånd for 

Folkene, rejser mit Banner for Folkeslag, og 

de bringer dine Sønner i Favnen, dine Døtre 

bæres på Skulder.

ESAJAS 49:23-26

MIKAS 7:19 Han vil atter forbarme sig 

over os, træde vor Brøde under Fod, du vil 

kaste alle vore Synder i Havets Dyb!

MATTHÆUS 5:6 Salige ere de, som hungre 

og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle 

mættes.
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MATTHÆUS 12:18 "Se, min Tjener, 

som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem 

min Sjæl har Velbehag; jeg vil give min 

Ånd over ham, og han skal forkynde 

Hedningerne Ret.

LUKAS 2:13 Og straks var der med 

Engelen en himmelsk Hærskares 

Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:

14 "Ære være Gud i det højeste! og Fred på 

Jorden! i Mennesker Velbehag!

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

LUKAS 12:32 Frygt ikke, du lille Hjord! thi 

det var eders Fader velbehageligt at give eder 

Riget.

JOHANNES 6:35 Jesus sagde til dem: "Jeg er 

Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal 

ikke hungre; og den, som tror på mig, skal 

aldrig tørste.

JOHANNES 10:14 Jeg er den gode Hyrde, og 

jeg kender mine, og mine kende mig,

2 KORINTERNE 6:2 (han siger jo: "På 

en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og på en 

Frelsens Dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en 

velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens 

Dag;)

HEBRÆERNE 5:7 han, som i sit Køds Dage 

med stærkt Råb og Tårer frembar Bønner og 

ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse 

ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

8 og således, endskønt han var Søn, lærte 

Lydighed af det, han led,

9 og efter at være fuldkommet blev Årsag til 

evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

AABENBARINGE 7:15 Derfor ere de foran 

Guds Trone og tjene ham Dag og Nat i hans 

Tempel; og han, som sidder på Tronen, skal 

opslå sit Telt over dem.

16 De skulle ikke hungre mere, ej heller tørste 

mere, ej heller skal Solen eller nogen Hede 

falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

Se også: #1; #2; #3; Salme 23:1-6; Salme 102:14; Salme 107:10-14; 
Salme 146:7; Esajas 42:7; Johannes 10:1-16; Kolossensern 1:13; 1 

Peter 2:9.

F11 Messias lidelse.

ESAJAS 50:3 jeg klæder Himlen i sort og 

hyller den ind i Sæk.

MATTHÆUS 27:45 Men fra den sjette 

Time blev der Mørke over hele Landet indtil 

den niende Time.

Se også: Lukas 23:44,45; Aabenbaringe 6:12.

D02 Messias hverv som profet.

ESAJAS 50:4 Den Herre HERREN gav 

mig Lærlinges Tunge, at jeg skulde vide at 

styrke de trætte med Ord; han vækker hver 

Morgen mit Øre, han vækker det til at høre, 

som Lærlinge hører.
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MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

MATTHÆUS 13:54 Og han kom til sin 

Fædrene by og lærte dem i deres Synagoge, 

så at de bleve slagne af Forundring og sagde: 

"Hvorfra har han denne Visdom og de 

kraftige Gerninger?

LUKAS 4:22 Og de berømmede ham alle 

og undrede sig over de livsalige Ord, som 

udgik af hans Mund, og de sagde: "Er dette 

ikke Josefs Søn?"

LUKAS 21:15 Thi jeg, vil give eder Mund 

og Visdom, som alle eders Modstandere ikke 

skulle kunne modstå eller modsige.

JOHANNES 5:19 Så svarede Jesus og sagde 

til dem: "Sandelig, sandelig, siger jeg eder, 

Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, uden 

hvad han ser Faderen gøre; thi hvad han gør, 

det gør også Sønnen ligeså.

JOHANNES 7:15 Jøderne undrede sig nu og 

sagde: "Hvorledes kan denne have Lærdom, 

da han ikke er oplært?"

16 Da svarede Jesus dem og sagde: "Min Lære 

er ikke min, men hans, som sendte mig.

17 Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han 

erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler 

af mig selv.

JOHANNES 7:46 Tjenerne svarede: "Aldrig 

har noget Menneske talt således som dette 

Menneske."

Se også: 2 Mosebog 4:11,12; Salme 45:3; Jeremias 1:9.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

ESAJAS 50:5 Den Herre HERREN åbnede 

mit Øre, og jeg stred ikke imod, jeg unddrog 

mig ikke;

6 min Ryg bød jeg frem til Hug, mit Skæg til 

at rives, mit Ansigt skjulte jeg ikke for Hån 

og Spyt.

MATTHÆUS 26:39 Og han gik lidt 

frem, faldt på sit Ansigt, bad og sagde: "Min 

Fader! er det muligt, da gå denne Kalk mig 

forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil."

MARKUS 14:65 Og nogle begyndte af spytte 

på ham og tilhylle hans Ansigt og give 

ham Næveslag og sige til ham: "Profeter!" 

og Svendene modtoge ham med Slag på 

Kinden.

JOHANNES 8:29 Og han, som sendte mig, er 

med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi 

jeg; gør altid det, som er ham til Behag."

JOHANNES 14:31 men for at verden skal 

kende, at jeg elsker Faderen og gør således, 

som Faderen har befalet mig: så står nu op, 

lader os gå herfra!"

JOHANNES 19:1 Nu tog da Pilatus Jesus og 

lod ham hudstryge.

2 Og Stridsmændene flettede en Krone af 

Torne og satte den på hans Hoved og kastede 

en Purpurkappe om ham, og de gik hen til 

ham og sagde:

3 "Hil være dig, du Jødernes Konge!" og de 

sloge ham i Ansigtet.

FILIPPERNE 2:7 men forringede sig selv, 

idet han tog en Tjeners Skikkelse på og blev 
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Mennesker lig;

8 og da han i Fremtræden fandtes som et 

Menneske, fornedrede han sig selv, så han 

blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden.

9 Derfor har også Gud højt ophøjet ham og 

skænket ham det Navn, som er over alle 

Navne,

Se også: Salme 40:7-9; Klagesangene 3:30; Mikas 4:14; Matthæus 
5:39; Matthæus 26:67,68; Markus 15:19; Lukas 22:63; Hebræerne 

5:8; Hebræerne 10:5-9.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

ESAJAS 50:7 Mig hjælper den Herre 

HERREN, så jeg ikke beskæmmes; jeg gør 

derfor mit Ansigt som Sten og ved, jeg bliver 

ikke til Skamme.

8 Min Retfærdiggører er nær; lad os mødes, 

om nogen vil Strid; om nogen vil trætte med 

mig, så træde han hid!

9 Se, den Herre HERREN hjælper mig, hvo 

vil fordømme mig? Se, alle slides op som en 

Klædning, Møl fortærer dem.

MATTHÆUS 27:19 Men medens han 

sad på Dommersædet, sendte hans Hustru 

Bud til ham og sagde: "Befat dig ikke med 

denne retfærdige; thi jeg har lidt meget i 

Dag i en Drøm før hans Skyld."

LUKAS 9:51 Men det skete, da hans 

Optagelses Dage vare ved at fuldkommes, 

da fæstede han sit Ansigt på at drage til 

Jerusalem.

LUKAS 23:4 Men Pilatus sagde til 

Ypperstepræsterne og til Skarerne: "Jeg 

finder ingen Skyld hos dette Menneske."

LUKAS 23:14 og sagde til dem: "I have ført 

dette Menneske til mig som en, der forfører 

Folket til Frafald; og se. jeg har forhørt ham 

i eders Påhør og har ingen Skyld fundet hos 

dette Menneske i det, som I anklage ham 

for,

JOHANNES 8:46 Hvem af eder kan overbevise 

mig om nogen Synd? Siger jeg Sandhed, 

hvorfor tro I mig da ikke?

ROMERNE 8:33 Hvem vil anklage Guds 

udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør.

HEBRÆERNE 1:11 De skulle forgå, 

men du bliver; og de skulle til Hobe ældes 

som et Klædebon,

12 ja, som et Klæde skal du sammenrulle 

dem, og de skulle omskiftes; men du er den 

samme, og dine År skulle ikke få Ende".

Se også: Job 13:28; Salme 89:22-28; Salme 102:27; Esajas 41:1,21; 
Esajas 51:6-8; Ezekiel 3:8,9; Zakarias 3:1; Matthæus 5:25; 

Aabenbaringe 12:10.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E19 Messias skal trøste.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

      

ESAJAS 51:1-2

ESAJAS 51:3 Thi HERREN trøster Zion, 

trøster alle dets Tomter, han gør dets Ørk 

som Eden, dets Ødemark som HERRENs 

Have; der skal findes Fryd og Glæde, 

Lovsang og Strengespil.

4 I Folkeslag, lyt til mig, I Folkefærd, lån mig 

Øre! Thi Lov går ud fra mig, min Ret som 

Folkeslags Lys;

5 min Retfærd nærmer sig hastigt, min Frelse 
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oprinder, mine Arme bringer Folkeslag Ret; 

fjerne Strande bier på mig og længes efter 

min Arm.

6 Løft eders Øjne mod Himlen og se på Jorden 

hernede! Thi Himlen skal svinde som Røg, 

Jorden som en opslidt Klædning, dens 

Beboere skal dø som Myg. Men min Frelse 

varer evigt, min Retfærd ophører aldrig.

ESAJAS 51:7-10

ESAJAS 51:11 HERRENs forløste vender 

hjem, de drager til Zion med Jubel med evig 

Glæde om Issen; Fryd og Glæde får de, Sorg 

og Suk skal fly.

ESAJAS 51:12-23

ESAJAS 2:3 og talrige Folkeslag vandre: 

"Kom, lad os drage til HERRENs Bjerg, til 

Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, 

så vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem, HERRENs Ord:"

ESAJAS 34:4 al Himlens Hær opløses; 

som en Bog rulles Himlen sammen, og 

al dens Hær visner hen som Vinstokkens 

visnende Blad, som Figentræets visnende 

Frugt.

MATTHÆUS 5:17 Mener ikke, at jeg er 

kommen for at nedbryde Loven eller 

Profeterne;jeg er ikke kommen for at 

nedbryde, men for at fuldkomme.

LUKAS 2:30 Thi mine Øjne have set din 

Frelse,

31 som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn,

32 et Lys til at oplyse Hedningerne og en 

Herlighed for dit Folk Israel."

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 26:23 at Kristus 

skulde lide, at han som den første af de 

dødes Opstandelse skulde forkynde Lys både 

for Folket og for Hedningerne."

2 KORINTERNE 1:3 Lovet være 

Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, 

Barmhjertighedens Fader og al Trøsts Gud,

4 som trøster os under al vor Trængsel, for 

at vi må kunne trøste dem, som ere i alle 

Hånde Trængsel, med den Trøst, hvormed vi 

selv trøstes af Gud!

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

AABENBARINGE 6:12 Og jeg så, da 

det åbnede det sjette Segl, da skete der et 

stort Jordskælv, og Solen blev sort som en 

Hårsæk, og Månen blev helt som Blod.

13 Og Himmelens Stjerner faldt ned på Jorden, 

ligesom et Figentræ nedkaster sine umodne 

Figen, når det rystes af et stærkt Vejr.

14 Og Himmelen veg bort, lig en Bog, der 

sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø 

flyttedes fra deres Steder.

Se også: #1; #2; #3:#5; #6; #7.
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D05 Messias skal være Forløseren.

E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

E19 Messias skal trøste.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 52:1-6

ESAJAS 52:7 Hvor liflige er på Bjergene 

Glædesbudets Fodtrin, han, som udråber 

Fred, bringer gode Tidender, udråber Frelse, 

som siger til Zion: "Din Gud har vist, han er 

Konge."

8 Hør, dine Vægtere råber, de jubler til Hobe, 

thi de ser for deres Øjne HERREN vende 

hjem til Zion.

9 Bryd ud til Hobe i Jubel, Jerusalems Tomter! 

Thi HERREN trøster sit Folk, genløser 

Jerusalem.

10 Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes 

Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor 

Gud.

ESAJAS 52:11-12

SALME 22:28 Den vide Jord skal mærke 

sig det og omvende sig til HERREN, og alle 

Folkenes Slægter skal tilbede for hans Åsyn;

SALME 98:1 Syng HERREN en sang, thi 

vidunderlige ting har han gjort; Sejren vandt 

ham hans højre, hans hellige Arm.

2 Sin Frelse har HERREN gjort kendt, 

åbenbaret sin Retfærd for Folkenes Øjne;

3 han kom sin Nåde mod Jakob i Hu, sin 

Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord 

har skuet vor Guds Frelse.

ESAJAS 66:13 som en Moder trøster sin 

Søn, således trøster jeg eder, i Jerusalem 

finder I Trøst.

ESAJAS 66:18 Jeg kommer for at samle alle 

Folk og Tungemål, og de skal komme og se 

min Herlighed.

MATTHÆUS 5:4 Salige ere de, som sørge, thi 

de skulle husvales.

LUKAS 1:74 at vi, friede fra vore Fjenders 

Hånd, skulde tjene ham uden Frygt,

LUKAS 2:38 Og hun trådte til i den 

samme Stund og priste Gud og talte om 

ham til alle, som forventede Jerusalems 

Forløsning.

LUKAS 3:6 og alt Kød skal se Guds 

Frelse."

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."

ROMERNE 10:15 og hvorledes skulde de 

prædike, dersom de ikke bleve udsendte? 

Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres 

Fødder, som forkynde godt Budskab."

2 KORINTERNE 1:10 han, som friede 

os ud af så stor en Dødsfare og vil fri os, 

til hvem vi have sat vort Håb, at han også 

fremdeles vil fri os,
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HEBRÆERNE 2:3 hvorledes skulle da vi undfly, 

når vi ikke bryde os om så stor en Frelse, 

som jo efter først at være bleven forkyndt ved 

Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, 

som havde hørt ham,

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 14:6 Og jeg så en anden 

Engel flyve midt oppe under Himmelen, 

som havde et evigt Evangelium at forkynde 

for dem, der bo på Jorden, og for alle 

Folkeslag og Stammer og Tungemål og Folk,

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Esajas 42:10-13; Esajas 48:20; Esajas 
49:6; Esajas 55:12; Matthæus 24:30,31; Apostelenes gerninger 2:5-

11; 2 Korinterne 1:3-5; Kolossensern 2:2,3; Aabenbaringe 1:7.

G03 Messias ophøjelse forudsiges.

ESAJAS 52:13 Se, min Tjener får Fremgang 

han stiger, løftes og ophøjes såre.

ESAJAS 9:6 Stort bliver Herredømmet, 

endeløs Freden over Davids Trone og over 

hans Rige, at det må grundes og fæstnes 

ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. 

Hærskarers HERREs Nidkærhed gør det.

JOHANNES 5:22 Thi heller ikke dømmer 

Faderen nogen, men har givet Sønnen hele 

Dommen,

23 for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære 

Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer 

ikke Faderen, som udsendte ham.

APOSTELENES GERNINGER 2:31 talte 

han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at 

hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej 

heller så hans Kød Forrådnelse.

33 Efter at han nu ved Guds højre Hånd 

er ophøjet og af Faderen har fået den 

Helligånds Forjættelse, har han udgydt 

denne, hvilket I både se og høre.

34 Thi David for ikke op til Himmelen; men 

han siger selv: "Herren sagde til min Herre: 

Sæt dig ved min højre Hånd,

35 indtil jeg får lagt dine Fjender som en 

Skammel for dine Fødder."

36 Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at 

denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud 

gjort både til Herre og til Kristus,"

FILIPPERNE 2:9 Derfor har også Gud højt 

ophøjet ham og skænket ham det Navn, som 

er over alle Navne,

10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, 

deres i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden,

11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

AABENBARINGE 5:13 Og hver Skabning, 

som er i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, 

hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, 

og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og 

Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!
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Se også: #1; Esajas 9:5; Esajas 49:6; Matthæus 28:18; Efeserne 
1:20-23; Hebræerne 1:3; Aabenbaringe 5:6-12.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

ESAJAS 52:14 Som mange blev målløse over 

ham, så umenneskelig ussel så han ud, han 

ligned ej Menneskenes Børn

SALME 22:7 Men jeg er en Orm og ikke 

en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til 

Spe;

MATTHÆUS 27:29 Og de flettede en 

Krone af Torne og satte den på hans Hoved 

og gave ham et Rør i hans højre Hånd; og 

de faldt på Knæ for ham og spottede ham og 

sagde: "Hil være dig, du Jødernes Konge!"

30 Og de spyttede på ham og toge Røret og 

sloge ham på Hovedet.

FILIPPERNE 2:5 Det samme Sindelag være i 

eder, som også var i Kristus Jesus,

6 han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke 

holdt det for et Rov at være Gud lig,

7 men forringede sig selv, idet han tog en 

Tjeners Skikkelse på og blev Mennesker lig;

8 og da han i Fremtræden fandtes som et 

Menneske, fornedrede han sig selv, så han 

blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden.

Se også: Salme 71:7; Matthæus 7:28; Matthæus 26:67; Markus 
5:42; Markus 6:51; Lukas 2:47.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

ESAJAS 52:15 skal Folk i Mængde undres, 

Konger blive stumme over ham; thi hvad ikke 

var sagt dem, ser de, de skuer, hvad de ikke 

havde hørt.

MATTHÆUS 11:28 Kommer hid til 

mig alle, som lide Møje og ere besværede, og 

jeg vil give eder Hvile.

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 

Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!

JOHANNES 3:16 Thi således elskede Gud 

Verden, at han gav sin Søn den enbårne, 

for at hver den, som tror på ham, ikke skal 

fortabes, men have et evigt Liv.

17 Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, 

for at han skal dømme Verden, men for at 

Verden skal frelses ved ham.

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

APOSTELENES GERNINGER 2:21 Og det 
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skal ske, enhver, som påkalder Herrens 

Navn, skal frelses."

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 17:30 Efter 

at Gud altså har båret over med disse 

Vankundighedens Tider, byder han nu 

Menneskene at de alle og alle Vegne skulle 

omvende sig.

31 Thi han har fastsat en Dag, på hvilken han 

vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved 

en Mand, som han har beskikket dertil, og 

dette har han bevist for alle ved at oprejse 

ham fra de døde."

ROMERNE 15:20 dog således, at jeg sætter 

min Ære i at forkynde Evangeliet ikke der, 

hvor Kristus er nævnet, for at jeg,ikke skal 

bygge på en andens Grundvold,

21 men, som der er skrevet: "De, for hvem der 

ikke blev kundgjort om ham, skulle se, og 

de, som ikke have hørt, skulle forstå."

ROMERNE 16:25 Men ham, som kan styrke 

eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af 

Jesus Kristus, i Overensstemmelse med 

Åbenbarelse af en Hemmelighed, som var 

fortiet fra evige Tider,

26 men nu er bragt for Dagen og ved 

profetiske Skrifter efter den evige Guds 

Befaling kundgjort for alle Hedningerne til 

TrosLydighed:

2 KORINTERNE 5:19 efterdi det jo var 

Gud, som i Kristus forligte Verden med 

sig selv, idet han ikke tilregner dem deres 

Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens 

Ord i os.

EFESERNE 3:8 Mig, den allerringeste 

af alle hellige, blev denne Nåde given at 

forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi 

uransagelige Rigdom

9 og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen 

med den Hemmelighed er, som fra Evighed 

har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,

1 TIMOTEUS 2:3 dette er smukt og 

velbehageligt for Gud, vor Frelser,

4 som vil, at alle Mennesker skulle frelses og 

komme til Sandheds Erkendelse.

TITUS 2:11 Thi Guds Nåde er bleven 

åbenbaret til Frelse for alle Mennesker

2 PETER 3:9 Herren forhaler ikke 

Forjættelsen (som nogle agte det for en 

Forhaling), men han er langmodig for 

eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen 

skal fortabes, men at alle skulle komme til 

Omvendelse.

1 JOHANNES 2:2 og han er en Forsoning for 

vore Synder, dog ikke alene for vore, men 

også for hele Verdens.

1 JOHANNES 4:14 Og vi have skuet og vidne, at 

Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for 

Verden.

1 JOHANNES 5:11 Og dette er Vidnesbyrdet, at 

Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i 

hans Søn.

12 Den, som har Sønnen, har Livet; den, som 

ikke har Guds Søn, har ikke Livet.
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Se også: Matthæus 11:29; Johannes 4:42; 2 Korinterne 5:14; 1 
Timoteus 2:6; Hebræerne 2:3,4,9; 1 Peter 3:18; Aabenbaringe 22:17.

F11 Messias lidelse.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

F14 Messias skal ikke blive troet.

     

ESAJAS 53:1 Hvo troede det, vi hørte, for 

hvem åbenbaredes HERRENs Arm?

2 Han skød op som en Kvist for hans Åsyn, som 

et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og 

Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, så vi 

syntes om ham,

MARKUS 6:3 Er denne ikke 

Tømmermanden, Marias Søn og Jakobs og 

Joses's og Judas's og Simons Broder? Og 

ere ikke hans Søstre her hos os?" Og de 

forargedes på ham.

JOHANNES 12:37 Men endskønt han havde 

gjort så mange Tegn for deres Øjne, troede 

de dog ikke på ham,

38 for at Profeten Esajas's Ord skulde opfyldes, 

som han har sagt: "Herre! hvem troede det, 

han hørte af os, og for hvem blev Herrens 

Arm åbenbaret?"

39 Derfor kunde de ikke tro, fordi Esajas har 

atter sagt:

40 "Han har blindet deres Øjne og forhærdet 

deres Hjerte, for at de ikke skulle se med 

Øjnene og forstå med Hjertet og omvende 

sig, så jeg kunde helbrede dem."

ROMERNE 8:3 Thi det, som var Loven 

umuligt, det, hvori den var afmægtig ved 

Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte 

sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for 

Syndens Skyld og således domfældte Synden 

i Kødet,

ROMERNE 10:16 Dog ikke alle løde Evangeliet; 

thi Esajas siger: "Herre! hvem troede det, 

(han hørte af os?")

17 Altså kommer Troen af det. som høres, men 

det, som høres, kommer igennem Kristi 

Ord.

FILIPPERNE 2:6 han, som, da han var i Guds 

Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være 

Gud lig,

7 men forringede sig selv, idet han tog en 

Tjeners Skikkelse på og blev Mennesker lig;

Se også: Esajas 11:1,2; Jeremias 23:5; Ezekiel 17:22-24; Zakarias 
6:12; Lukas 2:7,40,52.

F03 Messias skal afvises.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

ESAJAS 53:3 ringeagtet, skyet af Folk, en 

Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, 

man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned 

ham ikke.

SALME 22:8 alle, der ser mig, håner mig, 

vrænger Mund og ryster på Hovedet:

9 "Han har væltet sin Sag på HERREN; han 

fri ham og frelse ham, han har jo Velbehag i 

ham."

MATTHÆUS 26:65 Da sønderrev 

Ypperstepræsten sine Klæder og sagde: 

"Han har talt bespotteligt; hvad have vi 

længere Vidner nødig? se, nu have I hørt 

Bespottelsen.

66 Hvad tykkes eder?" Og de svarede og sagde: 

"Han er skyldig til Døden."

67 Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham 

Næveslag; andre sloge ham på Kinden
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68 og sagde: "Profeter os, Kristus, hvem var det, 

der slog dig?"

MARKUS 9:11 Og de spurgte ham og sagde: 

"De skriftkloge sige jo, at Elias bør først 

komme?"

12 Men han sagde til dem: "Elias kommer først 

og genopretter alting; og hvorledes er der 

skrevet om Menneskesønnen? At han skal 

lide meget og foragtes.

13 Men jeg siger eder, at både er Elias kommen, 

og de gjorde ved ham alt, hvad de vilde, efter 

som der er skrevet om ham."

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

3 Ja, tænker på ham, som har udholdt en 

sådan Modsigelse imod sig af Syndere, for at 

I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders 

Sjæle,

Se også: Salme 69:11-13,20,21; Esajas 50:6; Mikas 4:14; Zakarias 
11:8-13; Matthæus 27:39-44; Markus 15:19; Lukas 9:22; Lukas 

16:14; Johannes 8:48.

F09 Messias ofre og soning.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

ESAJAS 53:4 Og dog vore Sygdomme bar 

han, tog vore Smerter på sig; vi regnede ham for 

plaget, slagen, gjort elendig af Gud.

5 Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust 

for vor Brødres Skyld; os til Fred kom Straf over 

ham, vi fik Lægedom ved hans Sår.

6 Vi for alle vild som Får, vi vendte os hver sin Vej, 

men HERREN lod falde på ham den Skyld, der 

lå på os alle.

MATTHÆUS 8:16 Men da det var blevet Aften, 

førte de mange besatte til ham, og han 

uddrev Ånderne med et Ord og helbredte 

alle de syge;

17 for at det skulde opfyldes, som er talt ved 

Profeten Esajas, der siger: "Han tog vore 

Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme."

ROMERNE 4:24 men også for vor Skyld, 

hvem det skal tilregnes, os, som tro på ham, 

der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde,

25 ham, som blev hengiven for vore 

Overtrædelsers Skyld og oprejst for vor 

Retfærdiggørelses Skyld.

2 KORINTERNE 5:21 Den, som ikke 

kendte Synd, har han gjort til Synd for os, 

for at vi skulle blive Guds Retfærdighed i 

ham.

GALATERNE 3:13 Kristus har løskøbt os 

fra Lovens Forbandelse, idet han blev en 

Forbandelse for os (thi der er skrevet: 

"Forbandet er hver den, som hænger på et 

Træ"),

1 PETER 2:21 Thi dertil bleve I kaldede, 

efterdi også Kristus har lidt for eder, 

efterladende eder et Forbillede, for at I skulle 

følge i hans Fodspor,

22 han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev 

der fundet Svig i hans Mund,

23 han, som ikke skældte igen, da han blev 

udskældt, ikke truede, da han led, men 

overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

24 han, som selv bar vore Synder på sit Legeme 

op på Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, 

skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis 
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Sår I ere blevne lægte.

25 Thi I vare vildfarende som Får, men ere 

nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og 

Tilsynsmand.

1 JOHANNES 2:2 og han er en Forsoning for 

vore Synder, dog ikke alene for vore, men 

også for hele Verdens.

Se også: Daniel 9:24; Matthæus 20:28; Lukas 15:3-7; Romerne 
5:6-10; 1 Korinterne 15:3; Efeserne 5:2; Hebræerne 9:12-15,28; 

Hebræerne 10:14; 1 Peter 3:18.

B02 Messias er Guds lam.

B11 Messias lydighed.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

 

ESAJAS 53:7 Han blev knust og bar det 

stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der 

føres hen at slagtes, som et Får, der er stumt, når 

det klippes. han oplod ikke sin Mund.

8 Fra Trængsel og Dom blev han taget, men 

hvem i hans Samtid tænkte, da han reves fra 

de levendes Land, at han ramtes for mit Folks 

Overtrædelse?

MATTHÆUS 26:62 Og 

Ypperstepræsten stod op og sagde til ham: 

"Svarer du intet på, hvad disse vidne imod 

dig?"

63 Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til 

Orde og sagde til ham: "Jeg besværger dig 

ved den levende Gud, at du siger os, om du 

er Kristus, Guds Søn."

64 Jesus siger til ham: "Du har sagt det; 

dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se 

Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre 

Hånd og komme på Himmelens Skyer."

MATTHÆUS 27:12 Og da han blev 

anklaget af Ypperstepræsterne og de Ældste, 

svarede han intet.

13 Da siger Pilatus til ham: "Hører du ikke, 

hvor meget de vidne imod dig?"

14 Og han svarede ham end ikke på et eneste 

Ord, så at Landshøvdingen undrede sig såre.

MARKUS 15:3 Og Ypperstepræsterne 

anklagede ham meget.

4 Men Pilatus spurgte ham atter og sagde: 

"Svarer du slet intet? Se, hvor meget de 

anklage dig for!"

5 Men Jesus svarede ikke mere noget, så at 

Pilatus undrede sig.

LUKAS 23:9 Og han gjorde ham mange 

Spørgsmål; men han svarede ham intet.

LUKAS 23:33 Og da de vare komne til det 

Sted, som kaldes "Hovedskal", korsfæstede 

de ham der, og Misdæderne, den ene ved 

hans højre, og den anden ved hans venstre 

Side.

APOSTELENES GERNINGER 8:30 Og Filip 

løb derhen og hørte ham læse Profeten 

Esajas; og han sagde: "Forstår du også det, 

som du læser?"

31 Men han sagde: "Hvorledes skulde jeg 

kunne det, uden nogen vejleder mig?" Og 

han bad Filip stige op og sætte sig hos ham.

32 Men det Stykke af Skriften, som han læste, 

var dette: "Som et Får blev han ført til 

Slagtning, og som et Lam er stumt imod 

den, der klipper det, således oplader han ej 

sin Mund.

33 I Fornedrelsen blev hans Dom taget bort; 

hvem kan fortælle om hans Slægt, efterdi 

hans Liv borttages fra Jorden?"
Se også: Salme 22:13-22; Salme 69:13; Matthæus 26:66-68; 

Johannes 19:7-9; 1 Peter 2:23.
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B12 Messias perfektion.

F08 Detaljerne om Messias død.

     

ESAJAS 53:9 Hos gudløse gav man ham 

Grav og Gravkammer hos den rige, endskønt 

han ej gjorde Uret, og der ikke var Svig i hans 

Mund.

MATTHÆUS 27:57 Men da det 

var blevet Aften, kom en rig Mand fra 

Arimathæa, ved Navn Josef, som også selv 

var bleven Jesu Discipel.

58 Han gik til Pilatus og bad om Jesu Legeme. 

Da befalede Pilatus, at det skulde udleveres.

59 Og Josef tog Legemet og svøbte det i et rent, 

fint Linklæde

60 og lagde det i sin nye Grav, som han havde 

ladet hugge i Klippen, og væltede en stor 

Sten for Indgangen til Graven og gik bort.

MARKUS 15:27 Og de korsfæste to Røvere 

sammen med ham, en ved hans højre og en 

ved hans venstre Side.

28 Og Skriften blev opfyldt, som siger: "Og han 

blev regnet iblandt Overtrædere."

HEBRÆERNE 5:9 og efter at være fuldkommet 

blev Årsag til evig Frelse for alle dem, som 

lyde ham,

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

Se også: Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Johannes 19:38-42; 
Apostelenes gerninger 13:28; 1 Korinterne 15:4; Johannes 3:5.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

F09 Messias ofre og soning.

G01 Messias opstandelse forudsiges.

     

ESAJAS 53:10 Det var HERRENs Vilje at 

slå ham med Sygdom; når hans Sjæl havde 

fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se Afkom, 

leve længe og HERRENs Vilje lykkes ved hans 

Hånd.

11 Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, 

hvorved han skal mættes. Når han kendes, skal 

min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, 

han, som bar deres Overtrædelser.

SALME 110:3 Dit Folk møder villigt frem 

på din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer 

dit unge Mandskab til dig, som Dug af 

Morgenrødens Moderskød.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

19 Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til 

mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens 

og Sønnens og den Helligånds Navn,

20 og idet I lære dem at holde alt det, som jeg 

har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle 

Dage indtil Verdens Ende."

LUKAS 22:44 Og da han var i Dødsangst, 

bad han heftigere; men hans Sved blev som 

Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.

JOHANNES 12:24 Sandelig, sandelig, siger jeg 

eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden 

og dør, bliver det ene; men dersom det dør, 

bærer det megen Frugt.

ROMERNE 3:21 Men nu er uden Lov Guds 

Retfærdighed åbenbaret, om hvilken der 
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vidnes af Loven og Profeterne.

22 nemlig Guds Retfærdighed ved Tro på Jesus 

Kristus, for alle og over alle dem, som tro; 

thi der er ikke Forskel.

23 Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra 

Gud,

24 og de blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans 

Nåde ved den Forløsning, som er i Kristus 

Jesus,

1 KORINTERNE 6:11 Og sådanne vare 

I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I 

bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte 

ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds 

Ånd.

2 KORINTERNE 5:20 Vi ere altså 

Sendebud i Kristi Sted, som om Gud 

formaner ved os; vi bede i Kristi Sted: Bliver 

forligte med Gud!

21 Den, som ikke kendte Synd, har han gjort 

til Synd for os, for at vi skulle blive Guds 

Retfærdighed i ham.

EFESERNE 4:11 Og han gav nogle som 

Apostle, andre som Profeter, andre som 

Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,

12 til de helliges fuldkomne Beredelse, til 

en Tjenestegerning, til Kristi Legemes 

Opbyggelse,

HEBRÆERNE 9:22 Og næsten alt 

bliver efter Loven renset med Blod, og uden 

Blods Udgydelse sker der ikke Forladelse.

HEBRÆERNE 12:2 idet vi se hen 

til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, 

som for den foran ham liggende Glædes 

Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede 

Skændselen, og som har taget Sæde på højre 

Side af Guds Trone.

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

10 og du har gjort dem for vor Gud til et 

Kongerige og til Præster, og de skulle være 

Konger på Jorden.

Se også: Esajas 42:1; Matthæus 17:5; Johannes 12:27-32; Romerne 
5:1,9,18,19; Galaterne 4:19; Titus 3:6,7; 1 Peter 2:24; 1 Peter 3:18; 

Aabenbaringe 7:9-17.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

F09 Messias ofre og soning.

H06 Messias forbøn.

  

ESAJAS 53:12 Derfor arver han mange, med 

mægtige deler han Bytte, fordi han udtømte sin 

Sjæl til Døden og regnedes blandt Overtrædere; 

dog bar han manges Synd, og for Overtrædere 

bad han.

MARKUS 15:28 Og Skriften blev opfyldt, 

som siger: "Og han blev regnet iblandt 

Overtrædere."

LUKAS 22:37 Thi jeg siger eder: Det, som 

er skrevet, bør opfyldes på mig, dette: "Og 

han blev regnet iblandt Overtrædere;" thi 

også med mig har det en Ende."

LUKAS 23:34 Men Jesus sagde: "Fader! 

forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre." 

Men de delte hans Klæder imellem sig ved 

Lodkastning.
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FILIPPERNE 2:8 og da han i Fremtræden 

fandtes som et Menneske, fornedrede han 

sig selv, så han blev lydig indtil Døden, ja, 

Korsdøden.

9 Derfor har også Gud højt ophøjet ham og 

skænket ham det Navn, som er over alle 

Navne,

10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, 

deres i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden,

11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

Se også: Salme 2:8; Esajas 49:24,25; Esajas 52:15; Matthæus 
12:28,29; Kolossensern 2:15; Hebræerne 2:14,15.

E24 Messias skal bringe fred.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 54:1-4

ESAJAS 54:5 Thi din Ægtemand er din 

Skaber, hans Navn er Hærskarers HERRE, 

din Genløser er Israels Hellige, han kaldes al 

Jordens Gud.

ESAJAS 54:6-9

ESAJAS 54:10 Om også Bjergene viger, om 

også Højene rokkes, min Kærlighed viger ej 

fra dig, min Fredspagt rokkes ikke, så siger 

HERREN, din Forbarmer.

11 Du arme, forblæste, utrøstede! Se, jeg bygger 

dig op med Smaragder, lægger din Grund 

med Safirer,

12 af Rubiner sætter jeg Tinderne, og Portene 

gør jeg af Karfunkler, af Ædelsten hele din 

Ringmur.

13 Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og 

stor bliver Børnenes Fred;

ESAJAS 54:14-17

LUKAS 10:21 I den samme Stund frydede 

Jesus sig i den Helligånd og sagde: "Jeg 

priser dig, Fader, Himmelens og Jordens 

Herre! fordi du har skjult dette for vise og 

forstandige og åbenbaret det for umyndige. 

Ja, Fader! thi således skete det, som var 

velbehageligt for dig.

LUKAS 24:45 Da oplod han deres Forstand 

til at forstå Skrifterne.

JOHANNES 6:45 Der er skrevet hos 

Profeterne: "Og de skulle alle være oplærte 

af Gud." Hver den, som har hørt af Faderen 

og lært, kommer til mig.

JOHANNES 6:65 Og han sagde: "Derfor har 

jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, 

uden det er givet ham af Faderen."

JOHANNES 14:26 Men Talsmanden, den 

Helligånd, som Faderen vil sende i mit 

Navn, han skal lære eder alle Ting og minde 

eder om alle Ting, som jeg har sagt eder.

APOSTELENES GERNINGER 14:22 og 

styrkede Disciplenes Sjæle og påmindede 

dem om at blive i Troen og om, at vi må 

igennem mange Trængsler indgå i Guds 

Rige.

EFESERNE 4:21 om I da have hørt om ham 

og ere blevne oplærte i ham, således som 

Sandhed er i Jesus,

1 TESSALONIKERNE 4:9 Men om 

Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg 

skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af 
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Gud til at elske hverandre;

HEBRÆERNE 8:10 Thi dette er den 

Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus 

efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine 

Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i 

deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og 

de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

AABENBARINGE 21:18 Og dens Murværk 

var Jaspis, og Staden var af rent Guld, lig det 

rene Glar.

19 Stadmurens Grundsten vare prydede med 

alle Hånde Ædelsten: den første Grundsten 

var Jaspis, den anden Safir, den tredje 

Kalkedon, den fjerde Smaragd,

20 den femte Sardonyks, den sjette Sarder, den 

syvende Krysolit, den ottende Beryl, den 

niende Topas, den tiende Krysopras, den 

ellevte Hyacint, den tolvte Ametyst.

21 Og de tolv Porte vare tolv Perler, hver af 

Portene var af een Perle, og Stadens Gade 

var rent Guld som gennemsigtigt Glar.

Se også: #1; #2; #3; #5; Salme 25:8-12; Salme 34:20; Salme 71:17; 
Esajas 2:3; Esajas 11:9; Esajas 51:6; Jeremias 31:34; Matthæus 

11:27; Romerne 11:29; Johannes 2:20,27.

E07 Messias ofre for at frelse.

ESAJAS 55:1 Hid, alle, som tørster, her er 

Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn 

og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og 

Mælk.

JOHANNES 4:13 Jesus svarede og sagde til 

hende: "Hver den, som drikker af dette 

Vand, skal tørste igen.

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

1 PETER 2:2 og higer som nyfødte Børn 

efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I 

kunne vokse ved den til Frelse,

AABENBARINGE 21:6 Og han sagde til 

mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, 

Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den 

tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

AABENBARINGE 22:17 Og Ånden og 

Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: 

Kom! Og den, som tørster, han komme; den, 

som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Se også: Esajas 41:18; Esajas 52:3; Esajas 63:1; Joel 3:23; Matthæus 
13:44; Matthæus 26:29; Romerne 3:24; 1 Korinterne 3:2; Efeserne 

2:8.

E07 Messias ofre for at frelse.

ESAJAS 55:2 Hvi giver I Sølv for, hvad 

ikke er Brød, eders Dagløn for, hvad ej 

mætter? Hør mig, så får I, hvad godt er, at 

spise, eders Sjæl skal svælge i Fedt;

MATTHÆUS 15:9 Men de dyrke mig 

forgæves,idet de lære Lærdomme, som ere 

Menneskers Bud."
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MATTHÆUS 22:4 Han udsendte atter andre 

Tjenere og sagde: Siger til de budne: Se, 

jeg har beredt mit Måltid, mine Okser og 

Fedekvæget er slagtet, og alting er rede; 

kommer til Brylluppet!

MARKUS 7:14 Og han kaldte atter 

Folkeskaren til sig og sagde til dem: "Hører 

mig alle, og forstår!

ROMERNE 10:2 Thi jeg giver dem det 

Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud, 

men ikke med Forstand;

3 thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed 

og tragtede efter at opstille deres egen 

Retfærdighed, så bøjede de sig ikke under 

Guds Retfærdighed.

ROMERNE 10:17 Altså kommer Troen af det. 

som høres, men det, som høres, kommer 

igennem Kristi Ord.

FILIPPERNE 3:7 Men hvad der var mig 

Vinding, det har jeg for Kristi Skyld agtet for 

Tab;

Se også: Salme 34:12; Ordsprogene 8:32; Esajas 46:6; Esajas 
51:1,4,7; Jeremias 2:13; Jeremias 31:14; Habakkuk 2:13; Lukas 15:23; 

Johannes 6:48-58.

E11 Messias skal give evigt liv.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

ESAJAS 55:3 bøj eders Øre, kom til mig, 

hør, og eders Sjæl skal leve! Så slutter jeg 

med jer en evig Pagt: de trofaste Nådeløfter 

til David.

MATTHÆUS 13:16 Men salige ere 

eders Øjne, fordi de se, og eders Øren, fordi 

de høre.

MATTHÆUS 17:5 Medens han endnu talte, 

se, da overskyggede en lysende Sky dem; og 

se, der kom fra Skyen en Røst. som sagde: 

"Denne er min Søn. den elskede, i hvem jeg 

har Velbehag; hører ham!"

JOHANNES 5:24 Sandelig, sandelig, siger jeg 

eder, den, som hører mit Ord og tror den, 

som sendte mig, har et evigt Liv og kommer 

ikke til Dom, men er gået over fra Døden til 

Livet.

25 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den Time 

kommer, ja den er nu, da de døde skulle 

høre Guds Søns Røst, og de, som høre den, 

skulle leve.

JOHANNES 6:37 Alt, hvad Faderen giver mig, 

skal komme til mig; og den, som kommer til 

mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.

JOHANNES 6:44 Ingen kan komme til mig, 

uden Faderen, som sendte mig, drager ham; 

og jeg skal oprejse ham på den yderste Dag.

45 Der er skrevet hos Profeterne: "Og de skulle 

alle være oplærte af Gud." Hver den, som 

har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: 

"Om nogen tørster,han komme til mig og 

drikke!

JOHANNES 8:47 Den, som er af Gud, hører 

Guds Ord; derfor høre I ikke, fordi I ere ikke 

af Gud."

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,
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APOSTELENES GERNINGER 13:34 Men at 

han har oprejst ham fra de døde, så at han 

ikke mere skal vende tilbage til Forrådnelse, 

derom har han sagt således: "Jeg vil give 

eder Davids hellige Forjættelser, de trofaste."

Se også: 1 Mosebog 17:7; Salme 78:1; Salme 89:36-38; 
Ordsprogene 4:20; Esajas 61:8; Jeremias 32:40; Jeremias 50:5; 

Ezekiel 37:24,25; Matthæus 11:28; Hebræerne 13:20.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

ESAJAS 55:4 Se, jeg gjorde ham til Vidne 

for Folkeslag, til Folkefærds Fyrste og 

Hersker.

JOHANNES 10:3 For ham lukker Dørvogteren 

op, og Fårene høre hans Røst; og han kalder 

sine egne Får ved Navn og fører dem ud.

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,

JOHANNES 13:13 I kalde mig Mester og Herre, 

og I tale ret, thi jeg er det.

JOHANNES 18:37 Da sagde Pilatus til ham: 

"Du er altså dog en Konge?" Jesus svarede: 

"Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil 

født og dertil kommen til Verden, at jeg skal 

vidne om Sandheden. Hver den, som er af 

Sandheden, hører min Røst."

1 TIMOTEUS 6:13 Jeg byder dig for Guds Åsyn, 

som holder alle Ting i Live, og for Kristus 

Jesus, som vidnede den gode Bekendelse for 

Pontius Pilatus,

AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

AABENBARINGE 3:14 Og skriv til 

Menighedens Engel i Laodikea: Dette 

siger han, som er Amen, det troværdige og 

sanddru Vidne, Guds Skabnings Begyndelse:

Se også: Ezekiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hoseas 3:5; Mikas 5:1-3; 
Matthæus 2:6; Johannes 3:16; Johannes 12:26; Hebræerne 2:10; 

Hebræerne 5:9.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

ESAJAS 55:5 Se, på Folk, du ej kender, 

skal, du kalde, til dig skal Folk, som ej 

kender dig, ile for HERREN din Guds Skyld, 

Israels Hellige, han gør dig herlig.

JOHANNES 10:16 Og jeg har andre Får, som 

ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg 

føre, og de skulle høre min Røst; og der skal 

blive een Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 13:31 Da han nu var gået ud, siger 

Jesus: "Nu er Menneskesønnen herliggjort, 

og Gud er herliggjort i ham.

32 Dersom Gud er herliggjort i ham, skal Gud 

også herliggøre ham i sig, og han skal snart 

herliggøre ham.

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

ROMERNE 15:21 men, som der er skrevet: 
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"De, for hvem der ikke blev kundgjort om 

ham, skulle se, og de, som ikke have hørt, 

skulle forstå."

1 PETER 1:11 idet de granskede over, 

hvilken eller hvordan en Tid Kristi Ånd, som 

var i dem, henviste til, når den forud vidnede 

om Kristi Lidelser og den derpå følgende 

Herlighed.

Se også: 1 Mosebog 49:10; Salme 18:44; Salme 110:1-3; Esajas 
11:10; Esajas 52:15; Esajas 60:5,9; Hoseas 1:10; Apostelenes 
gerninger 3:13; Apostelenes gerninger 5:31; Hebræerne 5:5.

E07 Messias ofre for at frelse.

ESAJAS 55:6 Søg HERREN, medens han 

findes, kald på ham, den Stund han er nær!

MATTHÆUS 6:33 Men søger først Guds Rige 

og hans Retfærdighed, så skulle alle disse 

Ting gives eder i Tilgift.

MATTHÆUS 7:7 Beder, så skal eder gives; 

søger, så skulle I finde; banker på, så skal der 

lukkes op for eder.

8 Thi hver den, som beder, han får, og den, 

som søger, han finder, og den, som banker 

på, for ham skal der lukkes op.

LUKAS 11:9 Og jeg siger eder: Beder, 

så skal eder gives; søger, så skulle I finde; 

banker på, så skal der lukkes op for eder.

10 Thi hver den, som beder, han får, og den, 

som søger, han finder, og den, som banker 

på, for ham skal der lukkes op.

JOHANNES 12:35 Da sagde Jesus til dem: 

"Endnu en liden Tid er Lyset hos eder.

36 Medens I have Lyset, tror på Lyset, for at I 

kunne blive Lysets Børn!" Dette talte Jesus, 

og han gik bort og blev skjult for dem.

ROMERNE 11:7 Hvad altså? Det, Israel søger 

efter, har det ikke opnået, men Udvalget 

har opnået det; de øvrige derimod bleve 

forhærdede,

HEBRÆERNE 2:3 hvorledes skulle da vi undfly, 

når vi ikke bryde os om så stor en Frelse, 

som jo efter først at være bleven forkyndt ved 

Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, 

som havde hørt ham,

Se også: Salme 27:8; Salme 69:33; Salme 105:4; Salme 145:18; 
Salme 148:14; Esajas 12:6; Esajas 45:19; Esajas 46:13; Jeremias 
29:12-14; Klagesangene 3:25; Amos 5:4; Zefanias 2:3; Malakias 
3:1; Matthæus 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25; Johannes 6:26; 

Johannes 7:33,34; 2 Korinterne 6:1,2.

E21 Messias skal tilgive synd.

ESAJAS 55:7 Den gudløse forlade sin Vej, 

Urettens Mand sine Tanker og vende sig til 

HERREN, at han må forbarme sig, til vor 

Gud, thi han er rund til at forlade.

MATTHÆUS 7:21 Ikke enhver, som siger 

til mig: Herre, Herre! skal komme ind i 

Himmeriges Rige, men den, der gør min 

Faders Villie, som er i Himlene.

22 Mange skulle sige til mig på hin Dag: Herre, 

Herre! have vi ikke profeteret ved dit Navn, 

og have vi ikke uddrevet onde Ånder ved dit 

Navn, og have vi ikke gjort mange kraftige 

Gerninger ved dit Navn?

23 Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte 

eder aldrig; viger bort fra mig, I, som øve 

Uret!

MATTHÆUS 9:13 Men går hen og lærer, hvad 
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det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed 

og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for 

at kalde retfærdige, men Syndere,"

LUKAS 7:47 Derfor siger jeg dig: Hendes 

mange Synder ere hende forladte, eftersom 

hun elskede meget; men den, hvem lidet 

forlades, elsker lidet."

LUKAS 15:10 Således, siger jeg eder, bliver 

der Glæde hos Guds Engle over een Synder, 

som omvender sig."

LUKAS 15:24 Thi denne min Søn var død 

og er bleven levende igen, han var fortabt og 

er funden. Og de begyndte at være lystige!

APOSTELENES GERNINGER 3:19 Derfor 

fatter et andet Sind og vender om, for at 

eders Synder må blive udslettede, for at 

Vederkvægelsens Tider må komme fra 

Herrens Åsyn,

1 TIMOTEUS 1:15 Den Tale er troværdig og al 

Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til 

Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke 

jeg er den største"

16 Men derfor blev der vist mig 

Barmhjertighed, for at Jesus Kristus 

kunde på mig som den første vise hele sin 

Langmodighed, til et Forbillede på dem, som 

skulle tro på ham til evigt Liv.

Se også: 2 Mosebog 34:6,7; Salme 130:7; Esajas 1:16-18; Esajas 
43:25; Esajas 44:22; Jeremias 3:12; Ezekiel 3:18,19; Ezekiel 18:21-

23,27-32; Ezekiel 33:11,14-16; Hoseas 14:1,2; Jonas 3:10; Matthæus 
23:25,26; Romerne 5:16-21; 1 Korinterne 6:9-11; Efeserne 1:6-8; 

Jakob 4:8-10.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

ESAJAS 55:10 Thi som Regnen og Sneen 

falder fra Himlen og ikke vender tilbage, før 

den har kvæget Jorden, gjort den frugtbar og 

fyldt den med Spirer, givet Sæd til at så og 

Brød til at spise,

11 så skal det gå med mit Ord, det, som går ud 

af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, 

men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde 

Hvervet, jeg gav det.

MATTHÆUS 24:35 Himmelen og 

Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle 

ingenlunde forgå.

JOHANNES 6:63 Det er Ånden, som 

levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som 

jeg har talt til eder, ere Ånd og ere Liv.

ROMERNE 10:17 Altså kommer Troen af det. 

som høres, men det, som høres, kommer 

igennem Kristi Ord.

1 TESSALONIKERNE 2:13 Og derfor takke 

også vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge 

Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke 

imod det som Menneskers Ord, men som 

Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket også 

viser sig virksomt i eder, som tro.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

HEBRÆERNE 2:3 hvorledes skulle da vi undfly, 

når vi ikke bryde os om så stor en Frelse, 

som jo efter først at være bleven forkyndt ved 
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Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, 

som havde hørt ham,

JAKOB 1:18 Efter sin Villie fødte han os 

ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en 

Førstegrøde af hans Skabninger.

1 PETER 1:23 genfødte, som I ere, ikke af 

forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, 

ved Guds levende og blivende Ord.

Se også: Esajas 45:23; Esajas 46:10; Lukas 8:11-16.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 55:12 Ja, med Glæde skal I drage 

ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer 

råber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens 

Træer skal klappe i Hånd;

13 i Stedet for Tjørnekrat vokser Cypresser, i 

Stedet for Tidsler Myrter et Æresminde for 

HERREN, et evigt, uudsletteligt Tegn.

ROMERNE 5:1 Altså retfærdiggjorte af Tro 

have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus 

Krist,

ROMERNE 15:13 Men Håbets Gud fylde eder 

med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I må 

blive rige i Håbet ved den Helligånds Kraft!

1 KORINTERNE 6:9 Eller vide I ikke, 

at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? 

Farer ikke vild! Hverken utugtige eller 

Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som 

lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, 

som øve den,

10 eller Tyve eller havesyge eller Drankere, 

ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle 

arve Guds Rige.

11 Og sådanne vare I for en Del; men I lode 

eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve 

retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og 

ved vor Guds Ånd.

2 KORINTERNE 5:17 Derfor, om nogen 

er i Kristus, da er han en ny Skabning; det 

gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

KOLOSSENSERN 1:11 idet I styrkes med 

al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al 

Udholdenhed og Tålmodighed med Glæde

AABENBARINGE 2:7 Den, som har Øre, 

høre, hvad Ånden siger til Menighederne! 

Den, som sejrer, ham vil jeg give at æde af 

Livets Træ, som er i Guds Paradis.

AABENBARINGE 22:2 Midt i dens Gade 

og på begge Sider af Floden voksede Livets 

Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver 

Måned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente 

til Lægedom for Folkeslagene.

Se også: #1; #2; #5.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

     

ESAJAS 56:6 Og de fremmede, som 

slutter sig til HERREN for at tjene ham og 

elske hans Navn, for at være hans Tjenere, 
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alle, som helligholder Sabbatten og holder 

fast ved min Pagt,

7 vil jeg bringe til mit hellige Bjerg og glæde 

i mit Bedehus; deres Brændofre og deres 

Slagtofre bliver til Behag på mit Alter; thi 

mit Hus skal kaldes et Bedehus for alle Folk.

8 Det lyder fra den Herre HERREN: Når jeg 

samler Israels bortstødte,,samler jeg andre 

dertil, til dets egen samlede Flok.

ESAJAS 43:6 siger til Norden: "Giv hid!" 

til Sønden: "Hold ikke tilbage! Bring mine 

Sønner fra det fjerne, mine Døtre fra Jordens 

Ende,

ESAJAS 49:22 Så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg løfter min Hånd for 

Folkene, rejser mit Banner for Folkeslag, og 

de bringer dine Sønner i Favnen, dine Døtre 

bæres på Skulder.

MARKUS 11:17 Og han lærte og sagde til 

dem: "Er der ikke skrevet, at mit Hus skal 

kaldes et Bedehus for alle Folkeslagene? 

Men I have gjort det til en Røverkule."

JOHANNES 10:16 Og jeg har andre Får, som 

ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg 

føre, og de skulle høre min Røst; og der skal 

blive een Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 11:51 Men dette sagde han ikke af 

sig selv; men da han var Ypperstepræst i det 

År, profeterede han at Jesus skulde dø for 

Folket;

52 og ikke for Folket alene, men for at han også 

kunde samle Guds adspredte Børn sammen 

til eet.

APOSTELENES GERNINGER 2:41 De, som 

nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der 

føjedes samme Dag omtrent tre Tusinde 

Sjæle til.

APOSTELENES GERNINGER 10:34 Men 

Peter oplod Munden og sagde: "Jeg forstår i 

Sandhed, at Gud ikke anser Personer;

35 men i hvert Folk er den, som frygter ham og 

gør Retfærdighed, velkommen for ham;

EFESERNE 1:10 for at oprette en 

Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at 

sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i 

Himlene, og det, som er på Jorden, i ham,

EFESERNE 2:11 Derfor kommer i Hu, at 

fordum I Hedninger i Kødet, I, som bleve 

kaldte Forhud af den såkaldte Omskærelse, 

der sker i Kødet med Hånden,

12 at I på den Tid, uden for Kristus, vare 

udelukkede fra Israels Borgerret og 

fremmede for Forjættelsens Pagter, uden 

Håb og uden Gud i Verden.

13 Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som 

fordum vare langt borte, komne nær til ved 

Kristi Blod.

EFESERNE 2:18 Thi ved ham have vi begge i 

een Ånd Adgang til Faderen.

19 Så ere I da ikke mere fremmede og 

Udlændinge, men I ere de helliges 

Medborgere og Guds Husfolk,

20 opbyggede på Apostlenes og Profeternes 

Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er 

Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 
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til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 

retfærdiges Ånder

24 og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og 

til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end 

Abel.

HEBRÆERNE 13:15 Lader os da ved 

ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, 

det er: en Frugt af Læber, som bekende hans 

Navn.

1 PETER 2:5 og lader eder selv som 

levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, 

til et helligt Præsteskab, til at frembære 

åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved 

Jesus Kristus.

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

Se også: #1; #3; #4; Esajas 56:3; Apostelenes gerninger 11:23; 2 
Korinterne 8:5; Hebræerne 10:19-22; 1 Peter 1:1,2.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

G06 Helligåndens bolig.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 57:15 Thi så siger den højt 

ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er 

"Hellig": I Højhed og Hellighed bor jeg, hos 

den knuste, i Ånden bøjede for at kalde de 

bøjedes Ånd og de knustes Hjerte til Live.

16 Thi evigt går jeg ikke i Rette, evindelig 

vredes jeg ej; så vansmægted Ånden for mit 

Ansigt, Sjæle, som jeg har skabt,

17 For hans Gridskheds Skyld blev jeg vred, 

slog ham og skjulte mig i Harme; han fulgte 

i Frafald sit Hjertes Vej.

18 Jeg så hans Vej, men nu vil jeg læge og lede 

ham og give ham Trøst til Bod;

MATTHÆUS 19:28 Men Jesus sagde 

til dem: "Sandelig, siger jeg eder, at i 

Igenfødelsen, når Menneskesønnen sidder 

på sin Herligheds Trone, skulle også I, 

som have fulgt mig, sidde på tolv Troner og 

dømme Israels tolv Stammer.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

JOHANNES 1:12 Men så mange, som toge 

imod ham, dem gav han Magt til at vorde 

Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;

13 hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af 

Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af 

Gud.

JOHANNES 3:3 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig.

4 Nikodemus siger til ham: "Hvorledes kan 

et Menneske fødes, når han er gammel? 

Mon han kan anden Gang komme ind i sin 

Moders Liv og fødes?"

5 Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg 

dig, uden nogen bliver født af Vand og Ånd, 

kan han ikke komme ind i Guds Rige.

6 Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad 
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der er født af Ånden, er Ånd.

7 Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I 

må fødes på ny.

8 Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører 

dens Susen, men du ved ikke, hvorfra den 

kommer, og hvor den farer hen; således er 

det med hver den, som er født af Ånden."

GALATERNE 6:15 Thi hverken Omskærelse 

eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

EFESERNE 2:1 Også eder, da I vare døde ved 

eders Overtrædelser og Synder,

KOLOSSENSERN 3:9 Lyver ikke for 

hverandre, da I have afført eder det gamle 

Menneske med dets Gerninger

10 og iført eder det nye, som fornyes til 

Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;

TITUS 3:5 frelste han os, ikke for de 

Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi 

havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, 

ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den 

Helligånd,

JAKOB 1:18 Efter sin Villie fødte han os 

ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en 

Førstegrøde af hans Skabninger.

1 PETER 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store 

Barmhjertighed har genfødt os til et levende 

Håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

1 PETER 1:23 genfødte, som I ere, ikke af 

forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, 

ved Guds levende og blivende Ord.

1 PETER 2:2 og higer som nyfødte Børn 

efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I 

kunne vokse ved den til Frelse,

1 JOHANNES 2:29 Dersom I vide, at han er 

retfærdig, da erkender, at hver den, som gør 

Retfærdighed, er født af ham.

1 JOHANNES 3:9 Hver den, som er født af 

Gud, gør ikke Synd, fordi hans Sæd bliver 

i ham, og han kan ikke synde, fordi han er 

født af Gud.

1 JOHANNES 5:1 Hver den, som tror, at Jesus 

er Kristus, er født af Gud; og hver den, som 

elsker Faderen, elsker også den, som er født 

af ham.

1 JOHANNES 5:4 thi alt det, som er født af 

Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, 

som har overvundet Verden, vor Tro.

1 JOHANNES 5:18 Vi vide, at hver den, som er 

født af Gud, synder ikke; men den, som er 

født af Gud, bevarer sig selv, og den onde 

rører ham ikke.

Se også: #2; Salme 51:12; Salme 103:9-16; Salme 138:6; Salme 
147:3; Esajas 66:2; Jeremias 31:33; Jeremias 32:40; Ezekiel 11:19; 
Ezekiel 18:31; Ezekiel 36:26,27; Matthæus 5:3; Lukas 15:20-24; 

Johannes 14:23; Romerne 5:21; 2 Korinterne 5:17; Efeserne 2:5,8,10; 
Filipperne 2:13; Kolossensern 1:13; Kolossensern 2:13; Jakob 4:6.

E24 Messias skal bringe fred.

ESAJAS 57:19 hos de sørgende skaber jeg 

Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, 

siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

LUKAS 2:14 "Ære være Gud i det højeste! 

og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!
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EFESERNE 2:14 Thi han er vor Fred, han, 

som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets 

Skillevæg,

15 Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede 

Budenes Lov med dens Befalinger, for at han 

i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske 

ved at stifte Fred

16 og for at forlige dem begge i eet Legeme 

med Gud ved Korset, idet han ved dette 

dræbte Fjendskabet.

17 Og han kom og forkyndte Fred for eder, som 

vare langt borte, og Fred for dem, som vare 

nær.

D06 Messias skal være rådgiveren.

D07 Messias skal være mægleren.

E08 Messias dom.

H06 Messias forbøn.

     

ESAJAS 59:16 han så, at der ingen var, og 

det undrede ham, at ingen greb ind. Da kom 

hans Arm ham til Hjælp, hans Retfærd, den 

stod ham bi;

SALME 20:7 Nu ved jeg, at HERREN 

frelser sin Salvede og svarer ham fra sin 

hellige Himmel med sin højres frelsende 

Vælde.

SALME 80:18 Lad din Hånd være over 

din højres Mand, det Menneskebarn, du 

opfostrede dig!

1 TIMOTEUS 2:5 Thi der er een Gud, og 

også een Mellemmand imellem Gud og 

Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

HEBRÆERNE 9:15 Og derfor er 

han Mellemmand for en ny Pagt, for at 

de kaldede, da der har fundet Død Sted til 

Genløsning fra Overtrædelserne under den 

første Pagt, må få den evige Arvs Forjættelse.

HEBRÆERNE 10:7 Da sagde jeg: Se, 

jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet 

om mig) for at gøre, Gud! din Villie."

1 JOHANNES 2:1 Mine Børn! dette skriver jeg 

til eder, for at I ikke skulle synde.

Se også: 1 Mosebog 18:23-32; Salme 40:8; Salme 98:1,2; Salme 
106:23; Salme 108:7; Salme 138:7; Esajas 63:5; Jeremias 5:1; 

Ezekiel 22:30.

E08 Messias dom.

ESAJAS 59:17 han tog Retfærds Brynje 

på, satte Frelsens Hjelm på sit Hoved, 

tog Hævnens Kjortel på og hylled sig i 

Nidkærheds Kappe.

ESAJAS 11:5 Og Retfærd er Bæltet, han 

har om sin Lænd, Trofasthed Hofternes 

Bælte.

ROMERNE 13:12 Natten er fremrykket, og 

Dagen er kommen nær. Lader os derfor 

aflægge Mørkets Gerninger og iføre os 

Lysets Våben;

2 KORINTERNE 6:7 ved Sandheds Ord, 

ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Våben 

både til Angreb og Forsvar;

EFESERNE 6:14 Så står da omgjordede 

om eders Lænd med Sandhed og iførte 

Retfærdighedens Panser.

15 Fødderne ombundne med Kampberedthed 
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fra Fredens Evangelium;

16 og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med 

hvilket I ville kunne slukke alle den ondes 

gloende Pile,

17 og tager imod Frelsens Hjelm og Åndens 

Sværd, som er Guds Ord,

1 TESSALONIKERNE 5:8 Men da vi høre 

Dagen til, så lader os være ædrue, iførte 

Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens 

Håb som Hjelm!

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

Se også: Esajas 51:9.

D05 Messias skal være Forløseren.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 59:18 Han gengælder efter 

Fortjeneste, Vrede mod Uvenner, Gengæld 

mod Fjender, mod fjerne Strande gør han 

Gengæld,

19 så HERRENs Navn frygtes i Vest, hans 

Herlighed, hvor Sol står op. Thi han 

kommer som en indestængt Flom, der 

drives af HERRENs Ånde.

20 En Genløser kommer fra Zion og fjerner Frafald 

i Jakob, lyder det fra HERREN.

ESAJAS 11:10 På hin Dag skal 

Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der står 

som et Banner for Folkeslagene, og hans 

Bolig skal være herlig.

MALAKIAS 1:11 Thi fra Stedet, hvor Solen 

står op, til Stedet, hvor den går ned, er mit 

Navn stort iblandt Folkene, og alle Vegne 

bringes der mit Navn Røgoffer og rene 

Offergaver; thi mit Navn er stort iblandt 

Folkene, siger Hærskarers HERRE.

MATTHÆUS 16:27 Thi 

Menneskesønnen skal komme i sin Faders 

Herlighed med sine Engle; og da skal han 

betale enhver efter hans Gerning.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #4; #5; 3 Mosebog 25:25,26; Rut 4:1-22; Esajas 
41:14; Esajas 44:6,24; Esajas 48:17; Esajas 49:7; Esajas 54:5,8; 
Esajas 60:16; Esajas 63:16; Jeremias 14:8; 2 Korinterne 1:10; 

Galaterne 4:5; 2 Timoteus 4:18; Titus 2:14; Hebræerne 2:15; 2 Peter 
2:9.
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E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 59:21 Dette er min Pagt med dem, 

siger HERREN: Min Ånd, som er over dig, 

og mine Ord, som jeg har lagt i din Mund, 

skal ikke vige fra din eller dit Afkoms eller 

dit Afkoms Afkoms Mund, siger HERREN, 

fra nu og til evig Tid.

JEREMIAS 31:31 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra HERREN, da jeg slutter en ny Pagt 

med Israels Hus og Judas Hus,

32 ikke som den Pagt jeg sluttede med deres 

Fædre, dengang jeg tog dem ved Hånden for 

at føre dem ud af Ægypten, hvilken Pagt de 

brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det 

fra HERREN;

33 nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage 

slutter med Israels Hus, lyder det fra 

HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og 

skriver den på deres Hjerter, og jeg vil være 

deres Gud, og de skal være mit Folk.

34 Ven skal ikke mere lære sin Ven eller Broder 

sin Broder og sige: "Kend HERREN!" Thi de 

skal alle kende mig fra den mindste til den 

største, lydet det fra HERREN; thi jeg tilgiver 

deres Brøde og kommer ikke mer deres 

Synd i Hu.

LUKAS 11:13 Dersom da I, som ere onde, 

vide at give eders Børn gode Gaver, hvor 

meget mere skal da Faderen fra Himmelen 

give den Helligånd til dem, som bede ham!"

ROMERNE 9:6 Ikke dog som om Guds Ord 

har glippet; thi ikke alle, som stamme fra 

Israel, ere Israel;

7 ej, heller ere alle Børn, fordi de ere 

Abrahams Sæd, men: "I Isak skal en Sæd få 

Navn efter dig."

8 Det vil sige: Ikke Kødets Børn ere Guds 

Børn, men Forjættelsens Børn regnes for 

Sæd.

HEBRÆERNE 8:8 Thi dadlende siger han til 

dem: "Se, der kommer Dage, siger Herren, 

da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus 

og med Judas Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

Se også: #1; #2; Matthæus 26:26-29.

B14 Messias er kendt for Guds herlighed.

C01 Messias fødsel er profeteret.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

     

ESAJAS 60:1 Gør dig rede, bliv Lys, thi 

dit Lys er kommet, HERRENs Herlighed er 

oprundet over dig.

2 Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed 

Folkene, men over dig skal HERREN 

oprinde, over dig skal hans Herlighed ses.

3 Til dit Lys skal Folkene vandre, og Konger til 

dit strålende Skær.

4 Løft Øjnene, se dig om, de samles, kommer 

alle til dig. Dine Sønner kommer fra det 
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fjerne, dine Døtre bæres på Hofte;

5 da stråler dit Øje af Glæde, dit Hjerte banker 

og svulmer; thi Havets Skatte bliver dine, til 

dig kommer Folkenes Rigdom:

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

LUKAS 2:30 Thi mine Øjne have set din 

Frelse,

31 som du beredte for alle Folkeslagenes Åsyn,

32 et Lys til at oplyse Hedningerne og en 

Herlighed for dit Folk Israel."

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 

Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

JOHANNES 1:9 Det sande Lys, der oplyser 

hvert Menneske, var ved at komme til 

Verden.

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 26:18 for at 

oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra 

Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for 

at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod 

iblandt dem, som ere helligede ved Troen på 

mig.

ROMERNE 11:11 Jeg siger da: Mon de have 

stødt an, for at de skulde falde? Det være 

langt fra! Men ved deres Fald er Frelsen 

kommen til Hedningerne, for at dette kunde 

vække dem til Nidkærhed.

12 Men dersom deres Fald er Verdens Rigdom, 

og deres Tab er Hedningers Rigdom, hvor 

meget mere skal deres Fylde være det!

13 Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For så 

vidt jeg nu er Hedningeapostel, ærer jeg min 

Tjeneste,

14 om jeg dog kunde vække min Slægt til 

Nidkærhed og frelse nogle af dem.

15 Thi dersom deres Forkastelse er Verdens 

Forligelse, hvad bliver da deres Antagelse 

andet end Liv ud af døde?

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Matthæus 15:14; Matthæus 23:19,24; 
Apostelenes gerninger 14:16; Apostelenes gerninger 17:30,31; 

Romerne 15:9-12; Efeserne 5:14.

B21 Messias er Lyset.

G05 Messias skal se megen gavn.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

H09 Profeti om hans folks fremtid.

H11 Messias skal forherliges.

ESAJAS 60:6-7

ESAJAS 60:8 Hvem flyver mon der som 

Skyer, som Duer til Dueslag?

9 Det er Skibe, der kommer med Hast, i 

Spidsen er Tarsisskibe, for at bringe dine 

Sønner fra det fjerne; deres Sølv og Guld har 

de med til HERREN din Guds Navn, Israels 

Hellige, han gør dig herlig.

10 Udlændinge skal bygge dine Mure, og tjene 

dig skal deres Konger; thi i Vrede slog jeg 
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dig vel, men i Nåde forbarmer Jeg mig over 

dig.

11 Dine Porte holdes altid åbne, de lukkes 

hverken Dag eller Nat, at Folkenes Rigdom 

kan bringes dig med deres Konger som 

Førere.

ESAJAS 60:12-15

ESAJAS 60:16 Du skal indsuge Folkenes 

Mælk og die Kongernes Bryst. Du skal 

kende, at jeg, HERREN, er din Frelser, din 

Genløser Jakobs Vældige.

17 Guld sætter jeg i Stedet for Kobber og Sølv 

i Stedet for Jern, Kobber i Stedet for Træ 

og Jern i Stedet for Sten. Til din Øvrighed 

sætter jeg Fred, til Hersker over dig Retfærd.

18 Der høres ej mer i dit Land om Uret, om 

Vold og Ufærd inden dine Grænser; du 

kalder Frelse dine Mure og Lovsang dine 

Porte.

19 Ej mer skal Solen være dit Lys eller Månen 

Skinne for dig:.

20 Din Sol skal ej mer gå ned, din Måne skal 

ej tage af; thi HERREN skal være dit Lys for 

evigt, dine Sørgedage har Ende.

21 Enhver i dit Folk er retfærdig, evigt ejer de 

Landet, et Skud, som HERREN har plantet, 

hans Hænders Værk, til hans Ære.

SALME 37:29 de retfærdige arver Landet og 

skal bo der til evig Tid.

SALME 72:11 alle Konger skal bøje sig for 

ham, alle Folkene være hans Tjenere.

ESAJAS 26:1 På hin Dag skal denne Sang 

synges i Judas Land: "En stærk Stad har vi, 

til Frelse satte han Mur og Bolværk.

2 Luk Portene op for et retfærdigt Folk, som 

gemmer på Troskab,

ESAJAS 49:23 Konger bliver Fosterfædre 

for dig, deres Dronninger skal være dine 

Ammer. De kaster sig på Ansigtet for dig, 

slikker dine Fødders Støv. Du skal kende, at 

jeg er HERREN; de, som bier på mig, bliver 

ikke til Skamme.

JOHANNES 9:5 Medens jeg er i Verden, er 

jeg Verdens Lys."

JOHANNES 12:28 Fader herliggør dit Navn!" Da 

kom der en Røst fra Himmelen: "Både har 

jeg herliggjort det, og vil jeg atter herliggøre 

det."

JOHANNES 15:1 "Jeg er det sande Vintræ, og 

min Fader er Vingårdsmanden.

2 Hver Gren på mig, som ikke bærer Frugt, 

den borttager han, og hver den, som bærer 

Frugt, renser han, for at den skal bære mere 

Frugt.

JOHANNES 15:8 Derved er min Fader 

herliggjort, at I bære megen Frugt, og I 

skulle blive mine Disciple.

ROMERNE 1:17 Thi deri åbenbares Guds 

Retfærdighed af Tro for Tro, som der er 

skrevet: "Men den retfærdige skal leve af 

Tro."

ROMERNE 5:19 Thi ligesom ved det ene 

Menneskes Ulydighed de mange bleve 

til Syndere, så skulle også ved den enes 

Lydighed de mange blive til retfærdige.

EFESERNE 2:10 Thi vi ere hans Værk, skabte 

i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud 

forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.
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2 PETER 3:13 Men vi forvente efter hans 

Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilke 

Retfærdighed bor.

AABENBARINGE 21:12 Den havde en stor 

og høj Mur; den havde tolv Porte og over 

Portene tolv Engle og påskrevne Navne, 

hvilke ere Israels Børns tolv Stammers;

13 mod Øst tre Porte og mod Nord tre Porte og 

mod Syd tre Porte og mod Vest tre Porte.

14 Og Stadens Mur havde tolv Grundsten, og på 

dem Lammets tolv Apostles tolv Navne.

AABENBARINGE 21:23 Og Staden trænger 

ikke til Sol eller Måne til at skinne for den; 

thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet 

var dens Lys.

24 Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og 

Jordens Konger bringe deres Herlighed til 

den,

25 og dens Porte skulle ikke lukkes om Dagen; 

thi Nat skal ikke være der,

26 og de skulle bringe Folkeslagenes Herlighed 

og Ære til den.

27 Og intet urent skal komme ind i den, ej 

heller nogen, som øver Vederstyggelighed og 

Løgn; kun de, som ere skrevne i Lammets 

Livets Bog.

AABENBARINGE 22:5 Og Nat skal der 

ikke være mere, og de trænge ikke til Lys 

af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren 

skal lyse over dem; og de skulle, være 

Konger i Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Salme 1:5; Salme 112:1-6; Esajas 
57:13.

D01 Messias salvelse.

E06 Messias mission og kald.

E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

H11 Messias skal forherliges.

     

ESAJAS 61:1 Den Herre HERRENs Ånd er 

over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig 

med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for 

sønderbrudte Hjerter, for at udråbe Frihed for 

Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

2 udråbe et Nådeår fra HERREN, en Hævnens 

Dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger,

3 give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for 

Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie; 

Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem 

Retfærds Ege, HERRENs Plantning til hans 

Ære.

ESAJAS 57:15 Thi så siger den højt 

ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er 

"Hellig": I Højhed og Hellighed bor jeg, hos 

den knuste, i Ånden bøjede for at kalde de 

bøjedes Ånd og de knustes Hjerte til Live.

MATTHÆUS 3:16 Men da Jesus var bleven 

døbt, steg han straks op af Vandet, og se, 

Himlene åbnedes for ham, og han så Guds 

Ånd dale ned som en Due og komme over 

ham.

17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som 

sagde: "Denne er min Søn, den elskede, i 

hvem jeg har Velbehag."

MATTHÆUS 5:4 Salige ere de, som sørge, thi 

de skulle husvales.

5 Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve 

Jorden.

LUKAS 4:17 Og man gav ham Profeten 

Esajas's Bog, og da han slog Bogen op; fandt 
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han det Sted, hvor der stod skrevet:

18 "Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede 

mig til at forkynde Evangelium for fattige; 

han har sendt mig for at forkynde fangne, at 

de skulle lades løs, og blinde, at de skulle få 

deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

20 Og han lukkede Bogen sammen og gav 

Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne 

i Synagogen stirrede på ham.

21 Men han begyndte at sige til dem: "I Dag 

er dette Skriftord gået i Opfyldelse for eders 

Øren."

JOHANNES 1:32 Og Johannes vidnede og 

sagde: "Jeg har set Ånden dale ned som en 

Due fra Himmelen, og den blev over ham.

33 Og jeg kendte ham ikke; men den, som 

sendte mig for at døbe med Vand, han sagde 

til mig: Den, som du ser Ånden dale ned 

over og blive over, han er den, som døber 

med den Helligånd.

34 Og jeg har set det og har vidnet, at denne er 

Guds Søn."

JOHANNES 15:11 Dette har jeg talt til eder, 

for at min Glæde kan være i eder, og eders 

Glæde kan blive fuldkommen.

2 KORINTERNE 6:2 (han siger jo: "På 

en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og på en 

Frelsens Dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en 

velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens 

Dag;)

2 KORINTERNE 7:9 så glæder jeg mig 

nu, ikke over, at I bleve bedrøvede, men over, 

at I bleve bedrøvede til Omvendelse; thi I 

bleve bedrøvede efter Guds Sind, for at I ikke 

i nogen Måde skulde lide Skade af os.

10 Thi den Bedrøvelse, der er efter Guds Sind, 

virker Omvendelse til Frelse, som ikke 

fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker 

Død.

Se også: #1; Salme 30:12; Esajas 12:1; Ezekiel 16:8-13; Johannes 
14:14-26; Titus 3:4-6.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

   

ESAJAS 61:4 De skal bygge på ældgamle 

Tomter, rejse Fortidsruiner, genopbygge 

nedbrudte Byer, der fra Slægt til Slægt lå i 

Grus.

5 Fremmede skal stå og vogte eders Småkvæg, 

Udlændinge slide på Mark og i Vingård.

6 Men I skal kaldes HERRENs Præster, vor 

Guds Tjenere være eders Navn. Af Folkenes 

Gods skal I leve, deres Herlighed får I til Eje.

7 Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og 

Spyt var deres Lod, får de tvefold Arv i deres 

Land, dem tilfalder evig Glæde;

8 thi jeg elsker Ret, jeg, HERREN, jeg hader 

forbryderisk Rov.

9 Deres Æt skal kendes blandt Folkene, 

deres Afkom ude blandt Folkeslag; alle, 

der ser dem, skal kende dem som Slægten, 

HERREN velsigner.

APOSTELENES GERNINGER 20:28 Så giver 

Agt på eder selv og den hele Hjord, i hvilken 

den Helligånd satte eder som Tilsynsmænd, 

til at vogte Guds Menighed, som han 

erhvervede sig med sit eget Blod.

HEBRÆERNE 8:8 Thi dadlende siger han til 

dem: "Se, der kommer Dage, siger Herren, 
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da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus 

og med Judas Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

12 Thi jeg vil være nådig imod deres 

Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme 

deres Synder."

13 Når han siger: "en ny", har han erklæret 

den første for gammel; men det, som bliver 

gammelt og ældes, er nu ved at forsvinde.

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

1 PETER 5:1 De Ældste iblandt eder 

formaner jeg som Medældste og Vidne til 

Kristi Lidelser, som den, der også har Del i 

Herligheden, der skal åbenbares:

2 Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn 

med den, ikke tvungne, men frivilligt, 

ikke for slet Vindings Skyld, men med 

Redebonhed;

3 ikke heller som de, der ville herske over 

Menighederne, men som Mønstre for 

Hjorden;

4 og når da Overhyrden åbenbares, skulle I få 

Herlighedens uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 1:6 og har gjort os til et 

Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: 

Ham være Æren og Magten i Evighedernes 

Evigheder! Amen.

AABENBARINGE 5:10 og du har gjort 

dem for vor Gud til et Kongerige og til 

Præster, og de skulle være Konger på Jorden.

AABENBARINGE 20:6 Salig og hellig er 

den, som bar Del i den første Opstandelse; 

over disse har den anden Død ikke Magt, 

men de skulle være Guds og Kristi Præster 

og skulle være Konger med ham i de tusinde 

År.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

G05 Messias skal se megen gavn.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 61:10 Jeg vil glæde mig højlig i 

HERREN, min Sjæl skal juble i min Gud; 

thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled 

mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, 

der binder sit Hovedbind, som Bruden, der 

fæster sine Smykker.

11 Thi som Spiren gror af Jorden, som Sæd 

spirer frem i en Have, så lader den Herre 

HERREN Retfærd gro og Lovsang for al 

Folkenes Øjne.

1 MOSEBOG 3:11 Da sagde han: "Hvem 
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fortalte dig, at du var nøgen. Mon du har 

spist af det Træ, jeg sagde, du ikke måtte 

spise af?"

LUKAS 1:46 Og Maria sagde: "Min Sjæl 

ophøjer Herren;

47 og min Ånd fryder sig over Gud, min 

Frelser;

2 KORINTERNE 5:2 Ja, også i denne 

sukke vi, længselsfulde efter at overklædes 

med vor Bolig fra Himmelen,

3 så sandt vi da som iklædte ikke skulle findes 

nøgne.

AABENBARINGE 3:5 Den, som sejrer, 

han skal således iføres hvide Klæder, og jeg 

vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og 

jeg vil bekende hans Navn for min Fader og 

for hans Engle.

AABENBARINGE 3:18 Jeg råder dig, at du 

af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du 

kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan 

klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam 

ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve 

dine Øjne med, for at du kan se.

AABENBARINGE 7:14 Og jeg sagde til 

ham: Min Herre! du ved det. Og han sagde 

til mig: Det er dem, som komme ud af den 

store Trængsel, og de have tvættet deres 

Klæder og gjort dem hvide i Lammets Blod.

AABENBARINGE 19:7 Lader os glæde og 

fryde os og give ham Æren; thi Lammets 

Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort 

sig rede.

8 Og det blev givet hende at iføre sig 

skinnende, rent Linklæde; thi Linklædet er 

de helliges Retfærdshandlinger.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mosebog 2:25; 1 Mosebog 3:7-15; 
Filipperne 4:4; 1 Peter 1:3-9; 1 Peter 2:9.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 62:1 For Zions Skyld vil jeg ej 

tie, for Jerusalems skyld ej hvile før dets Ret 

rinder op som Lys, som en luende Fakkel 

dets Frelse.

2 Din Ret skal Folkene skue og alle Konger 

din Ære. Et nyt Navn giver man dig, som 

HERRENs Mund skal nævne.

3 Og du bliver en dejlig Krone i HERRENs 

Hånd, et kongeligt Hovedbind i Hånden på 

din Gud.

APOSTELENES GERNINGER 9:15 Men 

Herren sagde til ham: "Gå; thi denne er mig 

et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem 

både for Hedninger og Konger og Israels 

Børn;

1 KORINTERNE 9:25 Enhver, som 

deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; 

hine nu vel for at få en forkrænkelig Krans, 

men vi en uforkrænkelig.

FILIPPERNE 4:1 Derfor, mine Brødre, elskede 

og savnede, min Glæde og Krans! står 

således fast i Herren, I elskede!

2 TIMOTEUS 4:8 I øvrigt henligger 

Retfærdighedens Krans til mig, hvilken 

Herren, den retfærdige Dommer, skal 
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give mig på hin Dag, og ikke alene mig, 

men også alle dem, som have elsket hans 

Åbenbarelse.

JAKOB 1:12 Salig den Mand, som holder 

Prøvelse ud; thi når han har stået Prøve, 

skal han få Livets Krans, som Herren har 

forjættet dem, der elske ham.

1 PETER 5:4 og når da Overhyrden 

åbenbares, skulle I få Herlighedens 

uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 2:10 Frygt ikke, for hvad 

du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil 

kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle 

fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. 

Vær tro indtil Døden, så vil jeg give dig 

Livets Krone

AABENBARINGE 2:17 Den, som har Øre, 

høre, hvad Ånden siger til Menighederne! 

Den, som sejrer, ham vil jeg give af den 

skjulte Manna, og jeg vil give ham en hvid 

Sten og på Stenen et nyt Navn skrevet, som 

ingen kender, uden den, der får det.

AABENBARINGE 3:11 Jeg kommer snart! 

Hold fast ved det, du har, for at ingen skal 

tage din Krone.

AABENBARINGE 4:4 Og omkring 

Tronen var der fire og tyve Troner, og på 

Tronerne sad der fire og tyve Ældste, iførte 

hvide Klæder og med Guldkranse på deres 

Hoveder.

AABENBARINGE 4:10 da falde de fire 

og tyve Ældste ned for ham, som sidder 

på Tronen, og tilbede ham, som lever i 

Evighedernes Evigheder, og lægge deres 

Kranse ned for Tronen og sige:

11 Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få 

Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt 

alle Ting, og på Grund af din Villie vare de, 

og bleve de skabte.

AABENBARINGE 12:1 Og et stort Tegn 

blev set i Himmelen: en Kvinde, iklædt 

Solen og med Månen under sine Fødder og 

en Krans af tolv Stjerner på sit Hoved.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Matthæus 27:29; 1 Tessalonikerne 
2:19; Aabenbaringe 6:2; Aabenbaringe 14:14.

B20 Kongens kærlighed til sit folk.

B23 Guds og Messias nåde.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 62:4 Du kaldes ej mer "den 

forladte", dit Land "den ensomme"; nej, 

"Velbehag" kaldes du selv, og dit Land kaldes 

"Hustru". Thi HERREN har Velbehag i dig, 

dit Land skal ægtes.

5 Som Ynglingen ægter en Jomfru, så din 

Bygmester dig, som Brudgom glædes ved 

Brud, så din Gud ved dig.

6 Jeg sætter Vægtere på dine Mure, Jerusalem; 

ingen Sinde bag eller Nat skal de tie. I, som 

minder HERREN, und jer ej Ro

7 og lad ham ikke i Ro, før han bygger 

Jerusalem, før han får gjort Jerusalem til 

Pris på Jorden.

8 HERREN svor ved sin højre, sin vældige 

Arm: Jeg giver ej mer dine Fjender dit Korn 

til Føde; Mosten, du sled for, skal Udlandets 

Sønner ej drikke;
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9 nej, de, der høster, skal spise prisende 

HERREN; de, der sanker, skal drikke i min 

hellige Forgård.

HOSEAS 2:19 jeg trolover mig med dig i 

Troskab, og du skal kende HERREN.

20 Da skal det ske på hin Dag, at jeg bønhører, 

lyder det fra HERREN, ja, at jeg bønhører 

Himlen, at den så bønhører Jorden,

ESAJAS 54:6 Som en Hustru, der sidder 

forladt med Sorg i Sinde, har HERREN kaldt 

dig. En Ungdomsviv, kan hun forstødes? 

siger din Gud.

7 Jeg forlod dig et lidet Øjeblik, men favner 

dig i stor Barmhjertighed;

ZEFANIAS 3:17 I dig er HERREN din Gud, 

en Helt, som frelser. Han glæder sig over 

dig med Fryd, han tier i sin Kærlighed, han 

fryder sig over dig med Jubel som på Festens 

Dag;

LUKAS 12:32 Frygt ikke, du lille Hjord! thi 

det var eders Fader velbehageligt at give eder 

Riget.

LUKAS 15:7 Jeg siger eder: Således 

skal der være Glæde i Himmelen over een 

Synder, som omvender sig, mere end over 

ni og halvfemsindstyve retfærdige, som ikke 

trænge til Omvendelse.

JOHANNES 3:29 Den, som har Bruden, er 

Brudgom; men Brudgommens Ven, som 

står og hører på ham, glæder sig meget over 

Brudgommens Røst. Så er da denne min 

Glæde bleven fuldkommen.

JOHANNES 15:11 Dette har jeg talt til eder, 

for at min Glæde kan være i eder, og eders 

Glæde kan blive fuldkommen.

ROMERNE 9:27 Men Esajas udråber over 

Israel: "Om end Israels Børns Tal var som 

Havets Sand, så skal kun Levningen frelses.

AABENBARINGE 19:7 Lader os glæde og 

fryde os og give ham Æren; thi Lammets 

Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort 

sig rede.

AABENBARINGE 21:9 Og en af de syv 

Engle, som havde de syv Skåle, der vare 

fulde af de syv sidste Plager, kom og talte 

med mig og sagde: Kom, jeg vil vise dig 

Bruden, Lammets Hustru.

Se også: #1; #2; #3; #5; 5 Mosebog 4:31; 5 Mosebog 30:9; 5 
Mosebog 31:6,8,16-18; Josua 1:5; 1 Samuel 12:22; Første Kongebog 
19:10; Første Krønikebog 16:31; Salme 16:11; Salme 94:14; Esajas 

49:14-16; Esajas 53:10; Esajas 54:1,6,7; Esajas 60:10; Esajas 62:12; 
Jeremias 32:41; Ezekiel 20:41; Hoseas 1:7-11; Johannes 17:13; 

Romerne 14:17; Filipperne 2:2; Aabenbaringe 21:2.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

     

ESAJAS 62:10 Drag ud gennem Portene, 

drag ud, ban Folket Vej, byg Vej, byg Vej, 

sank alle Stenene af, rejs Banner over 

Folkeslagene!

11 Se, HERREN lader det høres til Jordens 

Ende: Sig til Zions Datter: "Se, din Frelse 

kommer, se, hans Løn er med ham, hans 

Vinding foran ham!"

12 De skal kaldes: det hellige Folk, HERRENs 

genløste, og du: den søgte, en By, som ej er 
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forladt.

2 MOSEBOG 17:15 Derpå byggede 

Moses et Alter og kaldte det: "HERREN er 

mit Banner!"

ESAJAS 11:10 På hin Dag skal 

Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der står 

som et Banner for Folkeslagene, og hans 

Bolig skal være herlig.

MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

MATTHÆUS 3:3 Thi han er den, om hvem 

der er talt ved Profeten Esajas, som siger: 

"Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: 

Bereder Herrens Vej, gører hans Stier 

jævne!"

MATTHÆUS 21:5 "Siger til Zions Datter: Se, 

din Konge kommer til dig, sagtmodig og 

ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl."

LUKAS 1:17 Og han skal gå foran for ham 

i Elias's Ånd og Kraft for at vende Fædres 

Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges 

Sind for at berede Herren et velskikket folk."

JOHANNES 3:14 Og ligesom Moses 

ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør 

Menneskesønnen ophøjes,

ROMERNE 10:18 Men jeg siger: Have de ikke 

hørt? Jo vist, "over hele Jorden er deres Røst 

udgået og til Jorderiges Grænser deres Ord."

AABENBARINGE 22:12 Se, jeg kommer 

snart, og min Løn er med mig til at betale 

enhver, efter som hans Gerning er.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; 5 Mosebog 7:6; 5 Mosebog 26:19; 5 
Mosebog 28:9; Salme 98:1-3; Højsangen 5:10; Esajas 18:3; Esajas 

49:22; Esajas 57:14; Esajas 59:19; Markus 16:15; Romerne 10:11-18.

D05 Messias skal være Forløseren.

D06 Messias skal være rådgiveren.

F11 Messias lidelse.

H02 Messias dom om fremtiden.

ESAJAS 63:1 Hvem kommer der fra 

Edom, i Højrøde Klæder fra Bozra, han i 

det bølgende Klædebon, stolt i sin vældige 

Kraft?"Det er mig, som taler i Retfærd, 

vældig til at frelse!"

2 Hvorfor er dit Klædebon rødt, dine Klæder 

som en Persetræders?

3 "Jeg trådte Vinpersen ene, af Folkeslagene 

var ingen med mig; jeg trådte dem i min 

Vrede, tramped dem i min Harme; da 

sprøjted deres Blod på mine Klæder, jeg 

tilsøled hele min Klædning.

4 Thi til Hævnens Dag stod min Hu, mit 

Genløsningsår var kommet.

5 Jeg spejded, men ingen hjalp til, jeg studsed, 

men ingen stod mig bi. Da kom min Arm 

mig til Hjælp, og min Harme, den stod mig 

bi;

6 jeg søndertrådte Folkeslag i Vrede, i Harme 

knuste jeg dem, deres Blod lod jeg strømme 

til Jorden."

LUKAS 12:50 Men en Dåb har jeg at døbes 

med, og hvor ængstes jeg, indtil den er 

fuldbyrdet!

JOHANNES 16:32 Se, den Time kommer, og 

den er kommen, da I skulle adspredes hver 

til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke 
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alene, thi Faderen er med mig.

HEBRÆERNE 1:3 han, som - efterdi han er 

hans Herligheds Glans og hans Væsens 

udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin 

Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra 

Synderne har sat sig ved Majestætens højre 

Hånd i det høje,

AABENBARINGE 14:19 Og Engelen lod sin 

Segl gå hen over Jorden og afskar Frugten 

på Jordens Vintræ og kastede den i Guds 

Harmes store Persekar.

20 Og Persekarret blev trådt uden for Staden, 

og der kom Blod ud af Persekarret op til 

Hestenes Bidsler, så langt som eet Tusinde 

og seks Hundrede Stadier.

AABENBARINGE 19:13 og han var iført en 

Kappe, dyppet i Blod, og hans Navn kaldes: 

Guds Ord.

14 Og Hærene i Himmelen fulgte ham på 

hvide Heste, iførte hvidt, rent Linklæde.

15 Og af hans Mund udgik der et skarpt Sværd, 

for at han dermed skulde slå Folkeslagene; 

og han skal vogte dem med en Jernstav, 

og han skal træde Guds, den almægtiges, 

Vredes Harmes Vinperse.

Se også: #1; #5; Esajas 59:16,17; Aabenbaringe 6:9-17; 
Aabenbaringe 18:20.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ESAJAS 63:7 Jeg vil synge om HERRENs 

Nåde, kvæde hans Pris, efter alt, hvad 

HERREN har gjort os, huld imod Israels 

Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin 

Nådes Fylde.

8 Han sagde: "De er jo mit Folk, de er Børn, 

som ej sviger." Og en Frelser blev han for 

dem

9 i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, 

hans Åsyn frelste dem. I sin Kærlighed og 

Skånsel genløste han dem, han løfted og bar 

dem alle Fortidens Dage.

MATTHÆUS 14:14 Og da han kom i 

Land, så han en stor Skare, og han ynkedes 

inderligt over dem og helbredte deres syge.

ROMERNE 11:1 Jeg siger da: Mon Gud har 

forskudt sit folk? det være langt fra! Thi 

også jeg er en Israelit, af "Abrahams Sæd, 

Benjamins Stamme.

2 Gud har ikke forskudt sit Folk, som han 

forud kendte. Eller vide I ikke, hvad Skriften 

siger i Stykket om Elias? hvorledes han 

træder frem for Gud imod Israel, sigende:

ROMERNE 11:28 Efter Evangeliet er de 

vel Fjender for eders Skyld, men efter 

Udvælgelsen ere de elskede for Fædrenes 

Skyld;

TITUS 3:4 Men da Guds, vor 

Frelsers Godhed og Menneskekærlighed 

åbenbaredes,

5 frelste han os, ikke for de Retfærdigheds 

Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men 

efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens 

Bad og Fornyelsen i den Helligånd,

6 som han rigeligt udøste over os ved Jesus 

Kristus, vor Frelser,

7 for at vi, retfærdiggjorte ved hans Nåde, 

skulde i Håb vorde Arvinger til evigt Liv.

HEBRÆERNE 2:17 Derfor måtte 
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han blive sine Brødre lig i alle. Ting, for at 

han kunde blive en barmhjertig og trofast 

Ypperstepræst over for Gud til at sone 

Folkets Synder.

18 Thi idet han har lidt, kan han som den, der 

selv er fristet, komme dem til Hjælp, som 

fristes.

HEBRÆERNE 4:15 Thi vi have 

ikke en Ypperstepræst, som ej kan have 

Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men 

en sådan, som er fristet i alle Ting i Lighed 

med os, dog uden Synd.

HEBRÆERNE 5:8 og således, endskønt han var 

Søn, lærte Lydighed af det, han led,

1 JOHANNES 4:9 Deri blev Guds Kærlighed 

åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin 

Søn, den enbårne, til Verden, for at vi skulle 

leve ved ham.

10 Deri består Kærligheden: ikke at vi have 

elsket Gud, men at han har elsket os og 

udsendt sin Søn til en Forsoning for vore 

Synder.

1 JOHANNES 4:14 Og vi have skuet og vidne, at 

Faderen bar udsendt Sønnen til Frelser for 

Verden.

AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

Se også: #1; #2; 1 Mosebog 22:11-17; 1 Mosebog 48:16; Esajas 41:8; 
Esajas 43:11; Esajas 46:3,4; Jeremias 14:8; Hoseas 13:4; Malakias 

3:1.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

F03 Messias skal afvises.

ESAJAS 65:1 Jeg havde Svar til dem, som 

ej spurgte, var at finde for dem, som ej søgte; 

jeg sagde: "Se her, her er jeg!" til et Folk, der 

ej påkaldte mig.

2 Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et 

genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er 

ond, en Vej efter egne Tanker,

5 MOSEBOG 32:21 de ægged mig med 

det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres 

tomme Gøgl: Jeg vil ægge dem med det, 

der ikke er et Folk, tirre dem ved et Folk af 

Dårer.

MATTHÆUS 23:37 Jerusalem! 

Jerusalem! som ihjelslår Profeterne og 

stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte 

vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne 

samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I 

vilde ikke.

APOSTELENES GERNINGER 13:40 Ser nu 

til, at ikke det, som er sagt ved Profeterne, 

kommer over eder:

41 "Ser, I Foragtere, og forundrer eder og bliver 

til intet; thi en Gerning gør jeg i eders Dage, 

en Gerning, som I ikke vilde tro, dersom 

nogen fortalte eder den."

ROMERNE 9:24 Og hertil kaldte han også os, 

ikke alene af Jøder, men også af Hedninger,

25 som han også siger hos Hoseas: "Det, som 

ikke var mit Folk, vil jeg kalde mit Folk, 

og hende, som ikke var den elskede; den 

elskede;

26 og det skal ske, at på det Sted, hvor der blev 
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sagt til dem: I ere ikke mit Folk, der skulle 

de kaldes den levende Guds Børn."

ROMERNE 10:20 Men Esajas drister sig til 

at sige: "Jeg blev funden af dem, som ikke 

søgte mig; jeg blev åbenbar for dem. som 

ikke spurgte efter mig."

21 Men om Israel siger han: "Den hele Dag 

udstrakte jeg mine Hænder imod et ulydigt 

og genstridigt Folk."

Se også: Ordsprogene 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 65:8 Så siger HERREN: Som 

man, når der findes Saft i Druen, siger: "Læg 

den ej øde, thi der er Velsignelse deri!" så 

gør jeg for mine Tjeneres Skyld for ikke at 

ødelægge alt.

9 Sæd lader jeg gro af Jakob og af Juda mine 

Bjerges Arving; dem skal mine udvalgte 

arve, der skal mine Tjenere bo;

10 Saron bliver Småkvægets Græsgang, i Akors 

Dal skal Hornkvæget ligge for mit Folk, som 

opsøger mig.

1 MOSEBOG 49:10 Ikke viger 

Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans 

Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, 

ham skal Folkene lyde.

ESAJAS 35:2 blomstre frodigt som Rosen 

og juble, ja juble med Fryd.

HOSEAS 2:15 På hin Dag, lyder det fra 

HERREN, skal hun påkalde sin Ægtemand, 

og ikke mere Baalerne.

ROMERNE 9:27 Men Esajas udråber over 

Israel: "Om end Israels Børns Tal var som 

Havets Sand, så skal kun Levningen frelses.

28 Thi idet Herren opgør Regnskab og afslutter 

det i Hast, vil han fuldbyrde det på Jorden."

29 Og som Esajas forud har sagt: "Dersom den 

Herre Zebaoth ikke havde levnet os en Sæd, 

da vare vi blevne som Sodoma og gjorte lige 

med Gomorra."

ROMERNE 11:5 Således er der også i den 

nærværende Tid blevet en Levning som et 

Nådes-Udvalg.

ROMERNE 11:24 Thi når du blev afhugget af 

det Olietræ, som er vildt af Naturen, og imod 

Naturen blev indpodet i et ædelt Olietræ, 

hvor meget mere skulle da disse indpodes i 

deres eget Olietræ, som de af Natur tilhøre!

25 Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være 

uvidende om denne Hemmelighed, for at I 

ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at 

Forhærdelse delvis er kommen over Israel, 

indtil Hedningernes Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

GALATERNE 3:29 Men når I høre Kristus til, 

da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge 

Forjættelse.

GALATERNE 4:7 Altså er du ikke længer Træl, 

men Søn; men er du Søn, da er du også 

Arving ved Gud.

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 
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Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

Se også: #1; #2; #3; Matthæus 24:21; Markus 13:20; Romerne 11.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H05 Messias kommende herlighed og magt

   

ESAJAS 65:17 Thi se, jeg skaber nye Himle 

og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, 

rinder ingen i Hu;

18 men man frydes og jubler evigt over det, jeg 

skaber, thi se, jeg skaber Jerusalem til Jubel, 

dets Folk til Fryd;

ESAJAS 65:19-22

ESAJAS 65:23 de skal ikke have Møje 

forgæves, ej avle Børn til brat Død; thi de 

er HERRENs velsignede Æt og har deres 

Afkom hos sig.

24 Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de 

taler, hører jeg.

25 Ulv og Lam skal græsse sammen og Løven 

æde Strå som Oksen, men Slangen får Støv 

til Brød; der gøres ej ondt og voldes ej Men i 

hele mit hellige Bjergland, siger HERREN.

ESAJAS 61:9 Deres Æt skal kendes blandt 

Folkene, deres Afkom ude blandt Folkeslag; 

alle, der ser dem, skal kende dem som 

Slægten, HERREN velsigner.

2 PETER 3:12 idet I forvente og 

fremskynde Guds Dags Tilkommelse, 

for hvis Skyld Himle skulle antændes og 

opløses, og Elementer komme i Brand og 

smelte.

13 Men vi forvente efter hans Forjættelse nye 

Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed 

bor.

AABENBARINGE 7:16 De skulle ikke 

hungre mere, ej heller tørste mere, ej heller 

skal Solen eller nogen Hede falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 21:1 Og jeg så en ny 

Himmel og en ny Jord; thi den forrige 

Himmel og den forrige Jord var veget bort, 

og Havet var ikke mere.

2 Og jeg så den hellige Stad, det nye 

Jerusalem, stige ned fra Himmelen fra Gud, 

beredt som en Brud, der er smykket før sin 

Brudgom.

3 Og jeg hørte en høj Røst fra Himmelen, som 

sagde: Se, Guds Telt er hos Menneskene, og 

han skal bo hos dem, og de skulle være hans 

Folk, og Gud selv skal være hos dem og være 

deres Gud.

4 Og han skal aftørre hver Tåre af deres Øjne, 

og Døden skal ikke være mere, ej heller 

Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være 

mere; thi det forrige er veget bort.

Se også: #1; #2; #3; #5.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

ESAJAS 66:1 Så siger HERREN: Himlen 
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er og Jorden mine Fødders Skammel Hvad 

for et Hus vil I bygge mig, og hvad for et 

Sted er min Bolig?

MATTHÆUS 24:2 Men han svarede og sagde til 

dem: "Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg 

eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo 

skal nedbrydes."

MARKUS 14:58 "Vi have hørt ham sige: Jeg 

vil nedbryde dette Tempel, som er gjort med 

Hænder, og i tre Dage bygge et andet, som 

ikke er gjort med Hænder."

APOSTELENES GERNINGER 7:47 Men 

Salomon byggede ham et Hus.

48 Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med 

Hænder, som Profeten siger:

49 "Himmelen er min Trone, og Jorden mine 

Fødders Skammel, hvad Hus ville I bygge 

mig? siger Herren, eller hvilket er min 

Hviles Sted?

APOSTELENES GERNINGER 17:24 Gud, som 

har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, 

han, som er Himmelens og Jordens Herre, 

bor ikke i Templer, gjorte med Hænder,

AABENBARINGE 21:22 Og jeg så intet 

Tempel i den; thi dens Tempel er Herren, 

Gud, den almægtige, og Lammet.

Se også: 1 Korinterne 3:16-19; 2 Korinterne 6:16; Efeserne 2:21; 
Aabenbaringe 15:5-8.

B15 Messias vil være fuld af medfølelse.

ESAJAS 66:2 Alt dette skabte min Hånd, 

så det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg 

ser hen til den arme, til den, som har en 

sønderknust Ånd, og den, som bæver for mit 

Ord.

MATTHÆUS 5:3 "Salige ere de fattige i 

Ånden, thi Himmeriges Rige er deres.

APOSTELENES GERNINGER 9:6 Men stå 

op og gå ind i Byen, og det skal siges dig, 

hvad du bør gøre."

APOSTELENES GERNINGER 16:29 Men 

han forlangte Lys og sprang ind og faldt 

skælvende ned for Paulus og Silas.

30 Og han førte dem udenfor og sagde: 

"Herrer! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan 

blive frelst?"

1 KORINTERNE 1:18 Thi Korsets Ord er 

vel for dem, som fortabes, en Dårskab, men 

for dem, som frelses, for os er det en Guds 

Kraft.

19 Thi der er skrevet: "Jeg vil lægge de vises 

Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil 

jeg gøre til intet."

FILIPPERNE 2:12 Derfor, mine elskede! 

ligesom I altid have været lydige, så arbejder 

ikke alene som i min Nærværelse, men nu 

meget mere i min Fraværelse på eders egen 

Frelse med Frygt og Bæven;

HEBRÆERNE 1:2 hvem han har sat til Arving 

af alle Ting, ved hvem han også har skabt 

Verden;

1 PETER 3:4 men Hjertets skjulte 

Menneske med den sagtmodige og stille 

Ånds uforkrænkelige Prydelse, hvilket er 

meget kosteligt for Gud.
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Se også: Esajas 40:26; Kolossensern 1:17.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E19 Messias skal trøste.

E24 Messias skal bringe fred.

     

ESAJAS 66:10 Glæd dig, Jerusalem! Der 

juble enhver, som har det kær, tag Del i dets 

Glæde, alle, som sørger over det,

11 for at I må die dets husvalende Barm og 

mættes, for at I må drikke af dets fulde Bryst 

og kvæges.

12 Thi så siger HERREN: Se, jeg leder til hende 

Fred som en svulmende Flod og Folkenes 

Rigdom som en Strøm; hendes spæde skal 

bæres på Hofte, og Kærtegn får de på Skød;

13 som en Moder trøster sin Søn, således 

trøster jeg eder, i Jerusalem finder I Trøst.

ESAJAS 66:14-17

ESAJAS 60:16 Du skal indsuge Folkenes 

Mælk og die Kongernes Bryst. Du skal 

kende, at jeg, HERREN, er din Frelser, din 

Genløser Jakobs Vældige.

ZAKARIAS 14:11 Der skal ikke mere lægges 

Band derpå, og Jerusalem skal ligge trygt.

JOHANNES 14:27 Fred efterlader jeg eder, min 

Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som 

Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og 

forsage ikke!

ROMERNE 5:1 Altså retfærdiggjorte af Tro 

have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus 

Krist,

1 PETER 2:2 og higer som nyfødte Børn 

efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I 

kunne vokse ved den til Frelse,

AABENBARINGE 21:24 Og Folkeslagene 

skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger 

bringe deres Herlighed til den,

25 og dens Porte skulle ikke lukkes om Dagen; 

thi Nat skal ikke være der,

26 og de skulle bringe Folkeslagenes Herlighed 

og Ære til den.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ESAJAS 66:15 Thi se, som Ild kommer 

HERREN, og hans Vogne er som et 

Stormvejr, han vil vise sin Harme i Gløder, 

sin Trussel i flammende Luer;

ESAJAS 66:16-17

ESAJAS 66:18 Jeg kommer for at samle alle 

Folk og Tungemål, og de skal komme og se 

min Herlighed.

19 Jeg fuldbyrder et Under i blandt dem og 

sender undslupne af dem til Folkene, Tarsis, 

Pul, Lud, Mesjek, Rosj, Tujal, Javan, de fjerne 

Strande, som ikke har hørt mit Ry eller set 

min Herlighed; og de skal forkynde min 

Herlighed blandt Folkene.

ESAJAS 66:20-21

ESAJAS 66:22 Thi ligesom de nye Himle 

og den ny Jord, som jeg skaber, skal bestå 

for mit Åsyn, lyder det fra HERREN, således 

skal eders Afkom og Navn bestå.
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23 Hver Måned på Nymånedagen og hver Uge 

på Sabbatten skal alt Kød komme og tilbede 

for mit Åsyn, siger HERREN,

24 og man går ud for at se på Ligene af de 

Mænd, der faldt fra mig; thi deres Orm dør 

ikke, og deres Ild slukkes ikke; de er alt Kød 

en Gru.

ESAJAS 2:2 Det skal ske i de sidste Dage, 

at HERRENs Huses Bjerg, grundfæstet på 

Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 

Did skal Folkene strømme

JOHANNES 17:2 ligesom du har givet ham 

Magt over alt Kød, for at han skal give alle 

dem, som du har givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig på Jorden ved at 

fuldbyrde den Gerning, som du har givet 

mig at gøre.

ROMERNE 15:8 Jeg siger nemlig, at 

Kristus er bleven Tjener for omskårne for 

Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste 

Forjættelserne til Fædrene;

9 men at Hedningerne skulle prise Gud for 

hans Barmhjertigheds Skyld, som der er 

skrevet: "Derfor vil jeg bekende dig iblandt 

Hedninger og lovsynge dit Navn,"

10 Og atter siges der: "Fryder eder, I Hedninger, 

med hans Folk!"

11 Og atter: "Lover Herren, alle Hedninger, og 

alle Folkene skulle prise ham."

12 Og atter siger Esajas: "Komme skal Isajs 

Rodskud og han, der rejser sig for at herske 

over Hedninger; på ham skulle Hedninger 

håbe."

2 KORINTERNE 5:17 Derfor, om nogen 

er i Kristus, da er han en ny Skabning; det 

gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

2 TESSALONIKERNE 1:6 hvis ellers det er 

retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til 

Gengæld, som trænge eder,

7 og eder, som trænges, Hvile med os ved den 

Herres Jesu Åbenbarelse fra Himmelen med 

sin Krafts Engle,

8 med Lueild, når han tager Hævn over dem, 

som ikke kende Gud, og over dem, som ikke 

lyde vor Herres Jesu Evangelium,

9 de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang 

bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes 

Herlighed.

HEBRÆERNE 8:13 Når han siger: "en 

ny", har han erklæret den første for gammel; 

men det, som bliver gammelt og ældes, er 

nu ved at forsvinde.

2 PETER 3:10 Men Herrens Dag skal 

komme som en Tyv; på den skulle Himlene 

forgå med stort Bulder, og Elementerne 

skulle komme i Brand og opløses, og Jorden 

og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.

11 Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke 

færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,

12 idet I forvente og fremskynde Guds Dags 

Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle 

antændes og opløses, og Elementer komme i 

Brand og smelte.

13 Men vi forvente efter hans Forjættelse nye 

Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed 

bor.

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 
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dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

AABENBARINGE 21:1 Og jeg så en ny 

Himmel og en ny Jord; thi den forrige 

Himmel og den forrige Jord var veget bort, 

og Havet var ikke mere.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelenes gerninger 11:25,26.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 3:14 Vend om, I frafaldne Søoner, 

lyder det fra HERREN; thi jeg er eders 

Herre; jeg tager eder, een fra en By og en fra 

en Slægt og bringer eder til Zion,

15 og jeg giver eder Hyrder efter mit Sind, og 

de skal vogte eder med Indsigt og Kløgt.

16 Og når I bliver mangfoldige og frugtbare i 

Landet i hine Dage, lyder det fra HERREN, 

skal de ikke mere tale om HERRENs Pagts 

Ark, og Tanken om den skal ikke mere 

opkomme i noget Hjerte; de skal ikke mere 

komme den i Hu eller savne den, og en ny 

skal ikke laves.

17 På hin Tid skal man kalde Jerusalem 

HERRENs Trone, og der, til HERRENs 

Navn i Jerusalem, skal alle Folk strømme 

sammen, og de skal ikke mere følge deres 

onde Hjertes Stivsind.

18 I hine Dage skal Judas Hus vandre til Israels 

Hus, og samlet skal de drage fra Nordens 

Land til det Land, jeg gav deres Fædre i Eje.

19 Og jeg, jeg sagde til dig: "Blandt Sønnerne 

sætter jeg dig, jeg giver dig et yndigt Land, 

Folkenes herligste Arvelod." Jeg sagde: "Kald 

mig din Fader, vend dig ej fra mig!"

ESAJAS 17:6 En Efterslæt levnes deraf, 

som når Olietræets Frugt slås ned, to tre 

Bær øverst i Kronen, fire fem på Frugttræets 

Grene, så lyder det fra HERREN, Israels 

Gud.

EZEKIEL 34:11 Thi så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min 

Hjord og tage mig af den.

12 Som en Hyrde tager sig af sin Hjord på 

Stormvejrets Dag, således tager jeg mig 

af min Hjord og redder den fra de Steder, 

hvorhen de spredtes på Skyernes og 

Mulmets Dag;

ZAKARIAS 13:7 Frem, Sværd, imod min 

Hyrde, mod Manden, som står mig nær, så 

lyder det fra Hærskarers HERRE. Hyrden 

vil jeg slå, så Fårehjorden spredes; mod 

Drengene løfter jeg Hånden.

JOHANNES 4:21 Jesus siger til hende: "Tro 

mig, Kvinde, at den Time kommer, da det 

hverken skal være på dette Bjerg eller i 

Jerusalem, at I tilbede Faderen.

22 I tilbede det, I ikke kende; vi tilbede det, vi 

kende; thi Frelsen kommer fra Jøderne.

23 Men den Time kommer, ja, den er nu, da de 

sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Ånd 

og Sandhed; thi det er sådanne Tilbedere, 

Faderen vil have.

JOHANNES 10:1 " Sandelig, sandelig, siger 

jeg eder, den, som ikke går ind i Fårefolden 

gennem Døren, men stiger andensteds over, 

han er en Tyv og en Røver.

2 Men den, som går ind igennem Døren, er 

Fårenes Hyrde.

3 For ham lukker Dørvogteren op, og Fårene 

høre hans Røst; og han kalder sine egne Får 

ved Navn og fører dem ud.

4 Og når han har ført alle sine egne Får ud, går 

han foran dem; og Fårene følge ham, fordi 

de kende hans Røst.

5 Men en fremmed ville de ikke følge, men 

de ville fly fra ham, fordi de ikke kende de 

fremmedes Røst."

JOHANNES 21:15 Da de nu havde holdt 

Måltid, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, 

Johannes's Søn, elsker du mig mere end 
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disse?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du 

ved,at jeg har dig kær." Han siger til ham: 

"Vogt mine Lam!"

16 Han siger atter anden Gang til ham: "Simon, 

Johannes's Søn, elsker du mig?" Han siger 

til ham: "Ja, Herre! du ved, at jeg har dig 

kær." Han siger til ham: "Vær Hyrde for 

mine Får!"

17 Han siger tredje Gang til ham: "Simon, 

Johannes's Søn, har du mig kær?" Peter blev 

bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til 

ham: "Har du mig kær?" Og han sagde til 

ham: "Herre! du kender alle Ting, du ved, at 

jeg har dig kær." Jesus siger til ham: "Vogt 

mine Får!

ROMERNE 9:27 Men Esajas udråber over 

Israel: "Om end Israels Børns Tal var som 

Havets Sand, så skal kun Levningen frelses.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

HEBRÆERNE 9:11 Men da Kristus 

kom som Ypperstepræst for de kommende 

Goder, gik han igennem det større og 

fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med 

Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

Se også: #1; #2; #3; #5; Ezekiel 34:13,14; Hoseas 2:19,20; Zakarias 
13:8,9; Lukas 15:11-32; Apostelenes gerninger 20:28; Romerne 11:4-

6; Efeserne 4:11,12; 1 Peter 5:1-4.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

JEREMIAS 4:1 Omvender du dig, Israel, 

lyder det fra Herren, så vend dig til mig; hvis 

du fjerner dine væmmelige Guder, skal du 

ikke fly for mit Åsyn.

2 Sværger du: "Så sandt HERREN lever," 

redeligt, ærligt og sandt, skal Folkeslag 

velsigne sig ved ham og rose sig af ham.

APOSTELENES GERNINGER 11:1 Men 

Apostlene og de Brødre, som vare rundt om 

i Judæa, hørte, at også Hedningerne havde 

modtaget Guds Ord.

APOSTELENES GERNINGER 11:18 Men da 

de hørte dette, bleve de rolige, og de priste 

Gud og sagde: "Så har Gud også givet 

Hedningerne Omvendelsen til Liv."

APOSTELENES GERNINGER 13:46 Men 

Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: 

"Det var nødvendigt, at Guds Ord først 

skulde tales til eder; men efterdi I støde det 

fra eder og ikke agte eder selv værdige til det 

evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.

47 Thi således har Herren befalet os: "Jeg har 

sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være 

til Frelse lige ud til Jordens Ende."

48 Men da Hedningerne hørte dette, bleve de 

glade og priste Herrens Ord, og de troede, så 

mange, som vare bestemte til evigt Liv,

49 og Herrens Ord udbredtes over hele Landet.

APOSTELENES GERNINGER 14:27 Men 

da de kom derhen og havde forsamlet 

Menigheden, forkyndte de, hvor store Ting 

Gud havde gjort med dem, og at han havde 

åbnet en Troens Dør for Hedningerne.
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GALATERNE 3:8 Men da Skriften forudså, 

at det er af Tro, at Gud retfærdiggør 

Hedningerne, forkyndte den forud 

Abraham det Evangelium: "I dig skulle alle 

Folkeslagene velsignes",

Se også: 1 Mosebog 22:18; Salme 72:17.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

JEREMIAS 10:7 Hvo skulde ikke frygte dig, 

du Folkenes Konge! Thi sådant tilkommer 

dig; thi blandt alle Folks Vismænd og i alle 

deres Riger findes ikke din Lige.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

LUKAS 12:5 Men jeg vil vise eder, for 

hvem I skulle frygte: Frygter for ham, som 

har Magt til, efter at have slået ihjel, at kaste 

i Helvede; ja, jeg siger eder: Frygter for ham!

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #4; Salme 22:29; Esajas 2:4; Jeremias 10:6; 1 
Korinterne 1:19,20.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 12:15 Men siden, når jeg har 

rykket dem op, forbarmer jeg mig atter 

over dem og bringer dem hjem, hver til sin 

Arvelod og hver til sit Land.

JEREMIAS 15:19 Derfor så siger Herren: 

Omvender du dig, vil jeg omvende dig, så du 

står for mit Åsyn; giver du det ædle, ej det 

uædle, Vækst, skal du være som min Mund. 

De skal vende om til dig, du ikke til dem.

20 Jeg gør dig for dette Folk til en Kobbermur, 

ingen kan storme; de skal kæmpe mod dig, 

men ikke få Overhånd over dig, thi jeg er 

med dig for at frelse og redde dig, lyder det 

fra HERREN.

21 Jeg redder dig af ondes Vold og frier dig af 

Voldsmænds Hånd.

JEREMIAS 24:6 Jeg vil fæste mine Øjne på 

dem med Velbehag og føre dem hjem til 

dette Land. Jeg vil opbygge og ikke nedbryde 

dem, plante og ikke oprykke dem.

7 Jeg giver dem Hjerte til at kende mig, at jeg 

er HERREN; de skal være mit Folk, og jeg vil 

være deres Gud, når de omvender sig til mig 

af hele deres Hjerte.

JEREMIAS 29:14 vil jeg lade mig finde af 

eder, lyder det fra HERREN, og vende eders 

Skæbne og sanke eder sammen fra alle de 

Folkeslag og alle de Steder, jeg har bortstødt 

eder til, lyder det fra HERREN, og føre eder 

tilbage til det Sted, fra hvilket jeg førte eder 

bort.

JEREMIAS



276

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

HEBRÆERNE 8:8 Thi dadlende siger han til 

dem: "Se, der kommer Dage, siger Herren, 

da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus 

og med Judas Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 16:14 Se, derfor skal Dage komme, 

lyder det fra HERREN, da det ikke mere 

hedder: "Så sandt HERREN lever, der førte 

Israeliterne op fra Ægypten!"

15 men: "Så sandt HERREN lever, der førte 

Israeliterne op fra Nordens Land og alle de 

Lande, til hvilke han havde stødt dem bort!" 

Og jeg fører dem hjem til deres Land, som 

jeg gav deres Fædre.

19 Herre, min Styrke, mit Værn, min Tilflugt i 

Nødens Stund! Til dig skal Folkeslag komme 

fra den vide Jord og sige: "Vore Fædre arved 

kun Løgn, Afguder, ingen af dem hjælper.

SALME 22:28 Den vide Jord skal mærke 

sig det og omvende sig til HERREN, og alle 

Folkenes Slægter skal tilbede for hans Åsyn;

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 

Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

APOSTELENES GERNINGER 9:15 Men 

Herren sagde til ham: "Gå; thi denne er mig 

et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem 

både for Hedninger og Konger og Israels 

Børn;

APOSTELENES GERNINGER 10:45 Og 

de troende af Omskærelsen, så mange, 

som vare komne med Peter, bleve meget 

forbavsede over, af den Helligånds Gave var 

bleven udgydt også over Hedningerne;

APOSTELENES GERNINGER 13:47 Thi 

således har Herren befalet os: "Jeg har sat 

dig til Hedningers Lys, for at du skal være til 

Frelse lige ud til Jordens Ende."
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GALATERNE 3:14 for at Abrahams Velsignelse 

måtte komme til Hedningerne i Kristus 

Jesus, for at vi kunde få Åndens Forjættelse 

ved Troen.

AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelenes gerninger 14:27; 
Apostelenes gerninger 28:28; Romerne 10:18; 1 Tessalonikerne 2:16.

B08 Messias alvidenhed.

JEREMIAS 17:10 Jeg, HERREN, jeg ransager 

Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde hver 

hans Færd, hans Gerningers Frugt.

JOHANNES 2:25 og fordi han ikke havde 

nødig, at nogen skulde vidne om Mennesket; 

thi han vidste selv, hvad der var i Mennesket.

ROMERNE 8:27 Og han, som ransager 

Hjerterne, ved, hvad Åndens Higen er, at 

den efter Guds Villie går i Forbøn for hellige.

HEBRÆERNE 4:12 Thi Guds Ord er levende og 

kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd 

og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og 

Ånd, Ledemod såvel som Marv, og dømmer 

over Hjertets Tanker og Råd.

13 Og ingen Skabning er usynlig for hans Åsyn; 

men alle Ting ere nøgne og udspændte for 

hans Øjne, hvem vi stå til Regnskab.

AABENBARINGE 2:23 Og hendes Børn 

vil jeg slå med Død, og alle Menighederne 

skulle kende, at jeg er den, som ransager 

Nyrer og Hjerter; og jeg vil give eder, hver 

efter eders Gerninger.

Se også: Salme 7:10; Salme 139:1,2,23,24; Ordsprogene 17:3; 
Jeremias 11:20; Jeremias 20:12; Jeremias 32:19.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 23:3 Men dem, der er tilovers af 

mine Får, vil jeg sanke sammen fra alle de 

Lande, til hvilke jeg har bortstødt dem, og 

føre dem tilbage til deres Græsgange, og de 

skal blive frugtbare og mangfoldige.

4 Da vil jeg sætte Hyrder over dem, og de skal 

vogte dem; og de skal ikke mere frygte eller 

ræddes og ingen skal savnes, lyder det fra 

HERREN.

7 Se, derfor skal Dage komme, lyder det fra 

HERREN, da det ikke mere hedder: "Så 

sandt HERREN lever, der førte Israeliterne 

op fra Ægypten!"

8 men: "Så sandt HERREN lever, der førte og 

bragte Israels Huss Afkom op fra Nordens 

Land og fra alle de Lande, til hvilke han 

havde bortstødt dem!" Og de skal bo i deres 

Land.

JOHANNES 6:39 Men dette er hans Villie, som 

sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, 
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som han har givet mig, men jeg skal oprejse 

det på den yderste Dag.

40 Thi dette er min Faders Villie, at hver den, 

som ser Sønnen og tror på ham, skal have 

et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham på den 

yderste Dag."

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,

28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i 

al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive 

dem ud af min Hånd.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

30 Jeg og Faderen, vi ere eet."

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

JOHANNES 18:9 for at det Ord skulde 

opfyldes, som han havde sagt: "Jeg mistede 

ingen af dem, som du har givet mig."

1 PETER 1:5 I, som ved Guds Kraft 

bevogtes ved Tro til en Frelse, som er rede til 

at åbenbares i den sidste Tid,

Se også: #1; #2; #3; Mikas 2:12,13; Johannes 21:15-17; Apostelenes 
gerninger 20:28,29; 1 Peter 5:1-5.

B04 Messias guddommelige egenskaber.

C01 Messias fødsel er profeteret.

D09 Messias skal være frelseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

JEREMIAS 23:5 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra HERREN, da jeg opvækker David en 

retfærdig Spire, og han skal herske som Konge 

og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.

6 I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. 

Og det Navn, man skal give ham er: HERREN 

vor Retfærdighed.

MATTHÆUS 1:1 Jesu Kristi Davids Søns, 

Abrahams Søns, Slægtsbog.

MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 1:71 en Frelse fra vore Fjender og 

fra alle deres Hånd, som hade os,

72 for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre 

og ihukomme sin hellige Pagt,

73 den Ed, som han svor vor Fader Abraham, at 

han vilde give os,

74 at vi, friede fra vore Fjenders Hånd, skulde 

tjene ham uden Frygt,

LUKAS 19:9 Men Jesus sagde til ham: "I 

Dag er der blevet dette Hus Frelse til Del, 

efterdi også han er en Abrahams Søn;

10 thi Menneskesønnen er kommen for at søge 
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og frelse det fortabte."

JOHANNES 1:45 Filip finder Nathanael og 

siger til ham: "Vi have fundet ham, hvem 

Moses i Loven og ligeså Profeterne have 

skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth."

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

1 KORINTERNE 1:30 Men ud af ham 

ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra 

Gud, både Retfærdighed og Helliggørelse og 

Forløsning;

AABENBARINGE 19:11 Og jeg så 

Himmelen åben, og se en hvid Hest, og 

han, som sad på den, kaldes trofast og 

sanddru, og han dømmer og kæmper med 

Retfærdighed.

Se også: #1; #2; #3; Salme 72:2; Esajas 7:14; Esajas 53:10; 
Jeremias 33:15; Zakarias 3:8; Romerne 3:22; 2 Korinterne 5:21; 

Filipperne 3:9.

D02 Messias hverv som profet.

E24 Messias skal bringe fred.

JEREMIAS 28:9 men når en Profet profeterer 

om Fred, kendes den Profet, HERREN 

virkelig har sendt, på at hans Ord går i 

Opfyldelse."

MATTHÆUS 3:17 Og se, der kom en Røst fra 

Himlene, som sagde: "Denne er min Søn, 

den elskede, i hvem jeg har Velbehag."

LUKAS 2:14 "Ære være Gud i det højeste! 

og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!

LUKAS 24:36 Men medens de talte dette, 

stod han selv midt iblandt dem; og han siger 

til dem: "Fred være med eder!"

JOHANNES 14:27 Fred efterlader jeg eder, min 

Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som 

Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og 

forsage ikke!

APOSTELENES GERNINGER 10:36 det Ord, 

som han sendte til Israels Børn, da han 

forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles 

Herre.

ROMERNE 10:15 og hvorledes skulde de 

prædike, dersom de ikke bleve udsendte? 

Som der er skrevet: "Hvor dejlige. ere deres 

Fødder, som forkynde godt Budskab."

Se også: Esajas 52:7; Jeremias 6:14; Ezekiel 13:10-16; Nahum 1:15; 
Zakarias 9:10; Matthæus 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42; Johannes 

20:19,21; Apostelenes gerninger 9:31; Romerne 5:1; Romerne 
8:6; Romerne 14:17; 1 Korinterne 14:33; Efeserne 2:14,15,17; 

Kolossensern 3:15; 2 Tessalonikerne 3:16; Hebræerne 12:14; 2 Peter 
1:2,17; Aabenbaringe 1:4.

A03 Messias nedstammer fra David.

D05 Messias skal være Forløseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 30:3 Thi se Dage skal komme, 

lyder det fra HERREN, da jeg vender 

mit Folk Israels og Judas Skæbne, siger 

HERREN, og fører dem hjem til det Land, 

jeg gav deres Fædre, og de skal tage det i Eje.

JEREMIAS 30:4-8

JEREMIAS 30:9 De skal tjene HERREN deres 
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Gud og David, deres Konge, som jeg vil 

oprejse dem.

10 Frygt derfor ikke, min Tjener Jakob, lyder det 

fra HERREN, og vær ikke bange, Israel; thi 

se, jeg frelser dig fra det fjerne og dit Afkom 

fra deres Fangenskabs Land; og Jakob skal 

vende hjem og bo roligt og trygt, og ingen 

skal forfærde ham.

11 Thi jeg er med dig, lyder det fra HERREN, 

for at frelse dig; thi jeg vil tilintetgøre alle de 

Folk, blandt hvilke jeg har spredt dig, men 

dig vil jeg ikke tilintetgøre; jeg vil tugte dig 

med Måde, ikke lade dig helt ustraffet.

JEREMIAS 30:12-15

JEREMIAS 30:16 Derfor skal alle, som 

fortærer dig, fortæres, alle dine Fjender, 

alle skal de vandre i Fangenskab; de, der 

plyndrer dig, skal plyndres, til Ran gør jeg 

alle dine Ransmænd.

JEREMIAS 30:17,18

JEREMIAS 30:19 Fra dem skal Lovsang lyde 

og legendes Råb; de bliver ej færre, jeg gør 

dem mange; de bliver ej ringe, jeg giver dem 

Hæder.

20 Hans Sønner skal blive som fordum, hans 

Menighed stå fast for mit Åsyn.

JEREMIAS 30:23,24

2 SAMUEL 22:51 du, som kraftig hjælper din 

Konge og viser din Salvede Miskundhed. 

David og hans Æt evindelig.

LUKAS 1:30 Og Engelen sagde til hende: 

"Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde 

hos Gud.

31 Og se, du skal undfange og føde en Søn,og 

du skal kalde hans Navn Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 1:69 og har oprejst os et Frelsens 

Horn" i sin Tjener Davids Hus,

JOHANNES 12:15 "Frygt ikke, Zions Datter! 

se, din Konge kommer, siddende på en 

Asenindes Føl."

APOSTELENES GERNINGER 2:30 Da han 

nu var en Profet og vidste, at Gud med Ed 

havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt 

skulde en sidde på hans Trone,

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

28 Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders 

Skyld, men efter Udvælgelsen ere de elskede 

for Fædrenes Skyld;

AABENBARINGE 19:15 Og af hans Mund 

udgik der et skarpt Sværd, for at han dermed 

skulde slå Folkeslagene; og han skal vogte 

dem med en Jernstav, og han skal træde 

Guds, den almægtiges, Vredes Harmes 

Vinperse.

16 Og på Kappen, på sin Lænd har han et Navn 

skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.
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Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Messias forhold til hans Far.

D08 Messias skal være sikkerheden.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 30:21 Hans Fyrste stammer fra ham 

selv, hans Hersker går frem af hans Midte. Jeg 

lader ham komme mig nær, han skal nærme 

sig mig; thi hvem ellers sætter Livet i Vov ved at 

nærme sig mig? lyder det fra HERREN.

22 I skal være mit Folk, og jeg vil være eders 

Gud.

JEREMIAS 24:7 Jeg giver dem Hjerte til at 

kende mig, at jeg er HERREN; de skal være 

mit Folk, og jeg vil være deres Gud, når de 

omvender sig til mig af hele deres Hjerte.

HEBRÆERNE 4:15 Thi vi have 

ikke en Ypperstepræst, som ej kan have 

Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men 

en sådan, som er fristet i alle Ting i Lighed 

med os, dog uden Synd.

16 Derfor lader os træde frem med 

Frimodighed for Nådens Trone, for at vi 

kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til 

betimelig Hjælp.

HEBRÆERNE 5:4 Og ingen tager sig selv den 

Ære, men han kaldes af Gud, ligesom jo 

også Aron.

5 Således har ej heller Kristus tillagt sig selv 

den Ære at blive Ypperstepræst, men den, 

som sagde til ham: "Du er min Søn, jeg har 

født dig i Dag,"

6 som han jo også siger et andet Sted: "Du er 

Præst til evig Tid, efter Melkisedeks Vis,"

HEBRÆERNE 7:22 så vist er Jesus 

bleven Borgen for en bedre Pagt.

23 Og hine ere blevne Præster, flere efter 

hinanden, fordi de ved Døden hindredes i at 

vedblive;

24 men denne har et uforgængeligt 

Præstedømme, fordi han bliver til evig Tid,

25 hvorfor han også kan fuldkomment frelse 

dem, som komme til Gud ved ham, efterdi 

han lever altid til at gå i Forbøn for dem.

HEBRÆERNE 8:10 Thi dette er den 

Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus 

efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine 

Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i 

deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og 

de skulle være mit Folk.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: 1 Mosebog 49:10; 5 Mosebog 26:17-19; Jeremias 24:7; 
Jeremias 31:1,33; Ezekiel 11:20; Ezekiel 36:28; Ezekiel 37:27; 

Hoseas 2:23; Zakarias 13:9; Hebræerne 9:14,15,24.

B22 Guds og Messias godhed.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

H03 Messias fremtidig kongerige.

JEREMIAS 31:1 Til hin tid, lyder det fra 

Herren, vil jeg være alle Israel slægters Gud, 

og de skal være mit Folk.

2 Så siger HERREN: Folket, der undslap 

Sværdet, fandt Nåde i Ørkenen, Israel 

vandred til sin Hvile,

3 i det fjerne åbenbarede HERREN sig for 

dem: Jeg elsked dig med evig Kærlighed, 
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drog dig derfor i Nåde.

4 Jeg bygger dig atter, du skal bygges, 

Israels Jomfru, igen skal du smykkes med 

Håndpauke, gå med i de legendes Dans.

5 Vin skal du atter plante på Samarias Bjerge, 

plante skal du og høste.

6 Thi en Dag skal Vogterne råbe på Efraims 

Bjerge: "Kom, lad os drage til Zion, til 

HERREN vor Gud!"

7 Thi så siger HERREN: Fryd jer over Jakob 

med Glæde, jubl over det første blandt 

Folkene, kundgør med Lovsang og sig: 

"HERREN har frelst sit Folk, Israels Rest."

8 Se, jeg bringer dem hid fra Nordens Land, 

samler dem fraJordens Afkroge; iblandt 

dem er blinde og lamme, frugtsommelige 

sammen med fødende, i en stor Forsamling 

vender de hjem.

9 Se, de kommer med Gråd; mens de ydmygt 

beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til 

Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler; 

thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er 

Efraim.

1 MOSEBOG 45:7 derfor sendte Gud mig forud 

for eder, for at I kan få Efterkommere på 

Jorden, og for at mange hos eder kan reddes 

og holdes i Live.

AMOS 9:11 På hin dag rejser jeg Davids 

faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, 

hvad der sank i Grus, og bygger den som i 

gamle Dage,

APOSTELENES GERNINGER 15:16 "Derefter 

vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids 

faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg 

atter opbygge og oprejse den igen,

ROMERNE 9:27 Men Esajas udråber over 

Israel: "Om end Israels Børns Tal var som 

Havets Sand, så skal kun Levningen frelses.

ROMERNE 11:5 Således er der også i den 

nærværende Tid blevet en Levning som et 

Nådes-Udvalg.

EFESERNE 2:20 opbyggede på Apostlenes 

og Profeternes Grundvold, idet 

Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem også I blive medopbyggede til en 

Guds Bolig i Ånden.

1 PETER 2:9 Men I ere en udvalgt Slægt, 

et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et 

Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde 

hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit 

underfulde Lys,

AABENBARINGE 5:10 og du har gjort 

dem for vor Gud til et Kongerige og til 

Præster, og de skulle være Konger på Jorden.

AABENBARINGE 21:10 Og han førte mig i 

Ånden hen på et stort og højt Bjerg og viste 

mig den hellige Stad, Jerusalem, stigende 

ned fra Himmelen, fra Gud

Se også: #1; #2; #3; #5; Jeremias 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Profetien af mordet på Betlehems børn.

JEREMIAS 31:15 Så siger HERREN: En 

Klagerøst høres i Rama, bitter Gråd, Rakel 

begræder sine Børn, vil ikke trøstes over sine 

Børn, fordi de er borte.
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1 MOSEBOG 35:16 Derpå brød de 

op fra Betel, Da de endnu var et Stykke 

Vej fra Efrat, skulde Rakel føde, og hendes 

Fødselsveer var hårde.

17 Midt under hendes hårde Fødselsveer sagde 

Jordemoderen til hende: "Frygt ikke, thi også 

denne Gang får du en Søn!"

18 Men da hun droges med Døden thi 

det kostede hende Livet gav hun ham 

Navnet Ben'oni; men Faderen kaldte ham 

Benjamin".

19 Så døde Rakel og blev jordet på Vejen til 

Efrat, det er Betlehem;

20 og Jakob rejste en Stenstøtte på hendes Grav; 

det er Rakels Gravstøtte, som står endnu den 

Dag i Dag.

MATTHÆUS 2:16 Da Herodes nu så, at han var 

bleven skuffet af de vise, blev han såre vred 

og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn 

ihjelslå, som vare i Bethlehem og i hele dens 

Omegn, fra to År og derunder, efter den Tid, 

som han havde fået Besked om af de vise.

17 Da blev det opfyldt,som er talt ved Profeten 

Jeremias,som siger:

18 "En Røst blev hørt i Rama, Gråd og megen 

Jamren; Rakel græd over sine Børn og vilde 

ikke lade sig trøste, thi de ere ikke mere."

C01 Messias fødsel er profeteret.

JEREMIAS 31:22 Hvor længe vil du dog tøve, 

du frafaldne Datter? Thi HERREN skaber 

nyt i Landet: Kvinde værner om Mand.

MATTHÆUS 1:18 Men med Jesu Kristi Fødsel 

gik det således til. Da Maria, hans Moder, var 

trolovet med Josef, fandtes hun, førend de 

kom sammen, at være frugtsommelig af den 

Helligånd.

19 Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig 

og ikke vilde beskæmme hende offentligt, 

besluttede han hemmeligt at skille sig fra 

hende.

20 Men idet han tænkte derpå, se, da viste en 

Herrens Engel sig for ham i en drøm og 

sagde: "Josef, Davids Søn! frygt ikke for at 

tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er 

avlet i hende, er af den Helligånd.

21 Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde 

hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk 

fra deres Synder."

GALATERNE 4:4 Men da Tidens Fylde kom, 

udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, 

født under Loven,

Se også: 1 Mosebog 3:15; Salme 2:7,8; Esajas 7:14; Lukas 1:34,35.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

G06 Helligåndens bolig.

H03 Messias fremtidig kongerige.

JEREMIAS 31:31 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra HERREN, da jeg slutter en ny Pagt 

med Israels Hus og Judas Hus,

32 ikke som den Pagt jeg sluttede med deres 

Fædre, dengang jeg tog dem ved Hånden for 

at føre dem ud af Ægypten, hvilken Pagt de 

brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det 

fra HERREN;

33 nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage 

slutter med Israels Hus, lyder det fra 

HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og 

skriver den på deres Hjerter, og jeg vil være 

deres Gud, og de skal være mit Folk.

34 Ven skal ikke mere lære sin Ven eller Broder 
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sin Broder og sige: "Kend HERREN!" Thi de 

skal alle kende mig fra den mindste til den 

største, lydet det fra HERREN; thi jeg tilgiver 

deres Brøde og kommer ikke mer deres 

Synd i Hu.

MATTHÆUS 26:27 Og han tog en Kalk 

og takkede. gav dem den og sagde: "Drikker 

alle deraf;

28 thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket 

udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

29 Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg 

ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt 

indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny 

med eder i min Faders Rige."

JOHANNES 1:15 Johannes vidner om ham 

og råber og siger: "Ham var det, om hvem 

jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er 

kommen foran mig; thi han var før mig."

16 Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og 

det Nåde over Nåde.

17 Thi Loven blev given ved Moses; Nåden og 

Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

JOHANNES 6:45 Der er skrevet hos 

Profeterne: "Og de skulle alle være oplærte 

af Gud." Hver den, som har hørt af Faderen 

og lært, kommer til mig.

2 KORINTERNE 3:2 I ere vort Brev, som 

er indskrevet i vore Hjerter, og som kendes 

og læses af alle Mennesker,

3 idet det ligger klart som Dagen, at I ere et 

Kristi Brev, udfærdiget af os, indskrevet 

ikke med Blæk, men med den levende Guds 

Ånd, ikke på Stentavler, men på Hjerters 

Kødtavler.

4 Men en sådan Tillid have vi til Gud ved 

Kristus,

5 ikke at vi af os selv ere dygtige til at udtænke 

noget som ud af os selv; men vor Dygtighed 

er af Gud,

6 som også gjorde os dygtige til at være en 

ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men 

Åndens; thi Bogstaven ihjelslår, men Ånden 

levendegør.

GALATERNE 3:17 Jeg mener dermed dette: En 

Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan 

Loven, som blev til fire Hundrede og tredive 

År senere, ikke gøre ugyldig, så at den 

skulde gøre Forjættelsen til intet.

HEBRÆERNE 8:6 Men nu har han fået en så 

meget ypperligere Tjeneste, som han også 

er Mellemmand for en bedre Pagt, der jo er 

grundet på bedre Forjættelser.

7 Thi dersom hin første var udadlelig, da vilde 

der ikke blive søgt Sted for en anden.

8 Thi dadlende siger han til dem: "Se, der 

kommer Dage, siger Herren, da jeg vil slutte 

en ny Pagt med Israels Hus og med Judas 

Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

12 Thi jeg vil være nådig imod deres 

Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme 
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deres Synder."

13 Når han siger: "en ny", har han erklæret 

den første for gammel; men det, som bliver 

gammelt og ældes, er nu ved at forsvinde.

1 JOHANNES 2:27 Og den Salvelse, som I fik af 

ham, bliver i eder, og I have ikke nødig, at 

nogen skal lære eder; men således som hans 

Salvelse lærer eder alt, er det også sandt 

og er ikke Løgn, og som den har lært eder, 

skulle I blive i ham.

Se også: #1; #2; 2 Mosebog 19-20; Apostelenes gerninger 2:14-47.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 32:37 Se, jeg vil samle dem fra alle 

de Lande, som jeg har bortstødt dem til i 

min Vrede og Harme og i stor Fortørnelse, 

og føre dem hjem til dette Sted og lade dem 

bo trygt.

38 De skal være mit Folk, og jeg vil være deres 

Gud;

39 og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, så 

de frygter mig alle Dage, at det må gå dem 

og deres Sønner efter dem vel.

40 Jeg slutter en evig Pagt med dem, at jeg ikke 

vil drage mig tilbage fra dem, men gøre vel 

itnod dem; og min Frygt lægger jeg i deres 

Hjerter, så de ikke viger fra mig.

41 Jeg vil glæde mig over dem og gøre vel 

imod dem; og jeg planter dem i dette Land 

i Trofasthed af hele mit Hjerte og hele min 

Sjæl.

EZEKIEL 11:19 jeg giver dem et nyt Hjerte 

og indgiver dem en ny Ånd; jeg tager 

Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem 

et Kødhjerte,

20 for at de må følge mine Vedtægter og holde 

mine Lovbud og gøre efter dem. Så skal de 

være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

LUKAS 1:72 for at gøre Barmhjertighed 

imod vore Fædre og ihukomme sin hellige 

Pagt,

73 den Ed, som han svor vor Fader Abraham, at 

han vilde give os,

74 at vi, friede fra vore Fjenders Hånd, skulde 

tjene ham uden Frygt,

75 i Hellighed og Retfærdighed for hans Åsyn, 

alle vore Dage.

JOHANNES 17:21 at de må alle være eet; 

ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at også 

de skulle være eet i os, for at Verden må tro, 

at du har udsendt mig.

APOSTELENES GERNINGER 4:32 Men de 

troendes Mængde havde eet Hjerte og een 

Sjæl; og end ikke een kaldte noget af det, 

han ejede, sit eget; men de havde alle Ting 

fælles.

HEBRÆERNE 7:22 så vist er Jesus 

bleven Borgen for en bedre Pagt.

1 JOHANNES 3:8 Den, som gør Synden, 

er af Djævelen; thi Djævelen har syndet 

fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn 

åbenbaret, for at han skulde nedbryde 

Djævelens Gerninger.

9 Hver den, som er født af Gud, gør ikke Synd, 

fordi hans Sæd bliver i ham, og han kan ikke 

synde, fordi han er født af Gud.

10 Derved blive Guds Børn og Djævelens 

Børn åbenbare. Hver den, som ikke gør 
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Retfærdighed, er ikke af Gud, og ligeså den, 

som ikke elsker sin Broder.

1 JOHANNES 5:18 Vi vide, at hver den, som er 

født af Gud, synder ikke; men den, som er 

født af Gud, bevarer sig selv, og den onde 

rører ham ikke.

Se også: #1; #2; #3; #5; 1 Mosebog 17:7; 5 Mosebog 26:17-19; 
Esajas 55:3; 2 Korinterne 13:11; Galaterne 3:14-17; Hebræerne 6:13-

18; Hebræerne 8:9-11.

E21 Messias skal tilgive synd.

E24 Messias skal bringe fred.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 33:6 Se, jeg vil lade Byens Sår 

heles og læges, og jeg helbreder dem og 

oplader for dem en Rigdom af Fred og 

Sandhed.

7 Jeg vender Judas og Israels Skæbne og 

opbygger dem som tilforn.

8 Jeg renser dem for al deres Brøde, med 

hvilken de syndede imod mig, og tilgiver alle 

deres Misgerninger, med hvilke de syndede 

og forbrød sig imod mig.

9 Byen skal blive til Glæde, til Pris og Ære 

blandt alle Jordens Folk; og når de hører om 

alt det gode, jeg gør den, skal de frygte og 

bæve over alt det gode og al den Lykke, jeg 

lader den times.

JEREMIAS 33:10-13

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

19 Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til 

mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens 

og Sønnens og den Helligånds Navn,

20 og idet I lære dem at holde alt det, som jeg 

har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle 

Dage indtil Verdens Ende."

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

20 Og han lukkede Bogen sammen og gav 

Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne 

i Synagogen stirrede på ham.

21 Men han begyndte at sige til dem: "I Dag 

er dette Skriftord gået i Opfyldelse for eders 

Øren."

JOHANNES 1:17 Thi Loven blev given ved 

Moses; Nåden og Sandheden er kommen 

ved Jesus Kristus.

HEBRÆERNE 8:10 Thi dette er den 

Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus 

efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine 

Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i 

deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og 

de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

12 Thi jeg vil være nådig imod deres 

Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme 

deres Synder."

1 PETER 2:24 han, som selv bar vore 

Synder på sit Legeme op på Træet, for at 

vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for 

Retfærdigheden, han, ved hvis Sår I ere 
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blevne lægte.

1 JOHANNES 1:7 Men dersom vi vandre 

i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi 

Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, 

Blod renser os fra al Synd.

8 Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage 

vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

9 Dersom vi bekende vore Synder, er han 

trofast og retfærdig, så at han forlader os 

Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

Se også: #1; #2; #3; #5; Salme 65:4; Johannes 18:37; Hebræerne 
9:11-14.

C01 Messias fødsel er profeteret.

D03 Messias hverv som Præst.

D05 Messias skal være Forløseren.

D09 Messias skal være frelseren.

E08 Messias dom.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

JEREMIAS 33:14 Se, Dage skal komme, lyder det 

fra HERREN, da jeg opfylder den Forjættelse, 

jeg udtalte om Israels og Judas Hus.

15 I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds 

Spire fremspire for David, og han skal øve Ret 

og Retfærd i Landet.

16 I hine Dage skal Juda frelses og Jerusalem bo 

trygt, og man skal kalde det: HERREN vor 

Retfærdighed.

17 Thi så siger HERREN: David skal ikke fattes en 

Mand til at sidde på Israels Huss Trone.

18 Og Levitpræsterne skal aldrig fattes en 

Mand til at stå for mit Åsyn og frembære 

Brændoffer, brænde Afgrødeoffer og ofre 

Slagtoffer.

22 Som Himmelens Hær ikke kan tælles og 

Havets Sand ikke måles, således vil jeg 

mangfoldiggøre min Tjener Davids Afkom 

og Leviterne, som tjener mig.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

HEBRÆERNE 7:17 Thi han får det 

Vidnesbyrd: "Du er Præst til evig Tid efter 

Melkisedeks Vis."

18 Thi vel sker der Ophævelse af et forudgående 

Bud, fordi det var svagt og unyttigt

19 (thi Loven har ikke fuldkommet noget); men 

der sker Indførelse af et bedre Håb, ved 

hvilket vi nærme os til Gud.

20 Og så vist som det ikke er sket uden Ed,

21 (thi hine ere blevne Præster uden Ed, men 

denne med Ed, ved den, som siger til ham: 

"Herren svor, og han skal ikke angre det: Du 

er Præst til evig Tid"):

22 så vist er Jesus bleven Borgen for en bedre 

Pagt.

1 PETER 2:5 og lader eder selv som 

levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, 
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til et helligt Præsteskab, til at frembære 

åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved 

Jesus Kristus.

AABENBARINGE 1:4 Johannes til de syv 

Menigheder i Asien: Nåde være med eder 

og Fred fra ham, som er, og som var, og som 

kommer, og fra de syv Ånder, som ere foran 

hans Trone,

5 og fra Jesus Kristus, det troværdige Vidne, 

den førstefødte af de døde og Jordens 

Kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har 

udløst os af vore Synder med sit Blod

6 og har gjort os til et Kongerige, til Præster 

for sin Gud og Fader: Ham være Æren og 

Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

AABENBARINGE 5:10 og du har gjort 

dem for vor Gud til et Kongerige og til 

Præster, og de skulle være Konger på Jorden.

Se også: #1; #2; #5; Esajas 4:2; Esajas 11:1-5; Esajas 53:2; 2 
Korinterne 1:20; 1 Peter 2:9.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

JEREMIAS 50:4 I hine Dage og til hin Tid, 

lyder det fra HERREN, skal israeliterne, 

sammen med Judæerne, komme: de skal 

vandre under Gråd og søge HERREN deres 

Gud;

5 de skal spørge om Vej til Zion, did er deres 

Ansigtervendt; de skal komme og klynge 

sig til HERREN i en evig Pagt, der aldrig 

glemmes.

6 En Flok bortkomne Får var mit Folk, deres 

Hyrder havde ført dem vild, på Afveje i 

Bjergene; de flakkede fra Bjerg til Høj, 

glemte deres Hvilested.

7 Enhver, som traf på dem, fortærede dem; 

deres Fjender sagde: "Vi er sagesløse!" Det 

skete, fordi de syndede mod HERREN, 

Retfærds græsgangen og deres fædres Håb, 

HERREN.

19 og jeg fører Israel tilbage til dets Græsgang; 

det skal græsse på Karmel og Basan og 

mættes i Efraims Bjerge og Gilead.

20 I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra 

HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, 

og den er der ikke, efter Judas Synder, og 

de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader 

blive til Rest,

ESAJAS 44:22 jeg sletted som Tåge din 

Misgerning og som en Sky dine Synder.

MIKAS 7:19 Han vil atter forbarme sig 

over os, træde vor Brøde under Fod, du vil 

kaste alle vore Synder i Havets Dyb!

APOSTELENES GERNINGER 3:19 Derfor 

fatter et andet Sind og vender om, for at 

eders Synder må blive udslettede, for at 

Vederkvægelsens Tider må komme fra 

Herrens Åsyn,

APOSTELENES GERNINGER 3:26 For eder 

først har Gud oprejst sin Tjener og sendt 

han for at velsigne eder, når enhver af eder 

vender om fra sin Ondskab."

ROMERNE 8:33 Hvem vil anklage Guds 

udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør.

34 Hvem er den, som fordømmer? Kristus er 

den, som er død, ja, meget mere, som er 

oprejst, som er ved Guds højre Hånd, som 

også går i Forbøn for os.
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ROMERNE 11:16 Men dersom Førstegrøden 

er hellig, da er Dejgen det også; og dersom 

Roden er hellig, da ere Grenene det også.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

HEBRÆERNE 10:16 "Dette er den Pagt, 

som jeg vil oprette med dem efter de Dage," 

siger Herren: "Jeg vil give mine Love i deres 

Hjerter, og jeg vil indskrive dem i deres 

Sind,

17 og deres Synder og deres Overtrædelser vil 

jeg ikke mere ihukomme."

18 Men hvor der er Forladelse for disse, er der 

ikke mere Offer for Synd.

Se også: #2; #3.
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B23 Guds og Messias nåde.

KLAGESANGENE 3:25 Dem, der bier på 

HERREN, er han god, den Sjæl, der ham 

søger;

26 det er godt at håbe i Stilhed på HERRENs 

Frelse,

ESAJAS 25:9 På hin Dag skal man sige: 

Se, her er vor Gud, som vi biede på, og som 

frelste os; her er HERREN, som vi biede på. 

Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

LUKAS 2:38 Og hun trådte til i den 

samme Stund og priste Gud og talte om 

ham til alle, som forventede Jerusalems 

Forløsning.

1 TESSALONIKERNE 1:10 og vente på hans 

Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de 

døde, Jesus, som frier os fra den kommende 

Vrede.

HEBRÆERNE 9:28 således skal også 

Kristus, efter at være bleven een Gang ofret 

for at bære manges Synder, anden Gang, 

uden Synd, vise sig for dem, som foruente 

ham til Frelse.

HEBRÆERNE 10:37 Thi "der er endnu 

kun en såre liden Stund, så kommer han, 

der skal komme, og han vil ikke tøve.

1 PETER 1:13 Derfor, binder op om eders 

Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt 

ud eders Håb til den Nåde, som bliver eder 

til Del i Jesu Kristi Åbenbarelse.

Se også: Salme 22:27; Salme 27:14; Salme 33:20; Salme 39:8; 
Salme 130:5; Esajas 8:17; Esajas 26:8; Esajas 33:2; Esajas 64:4; 

Mikas 7:7; Habakkuk 2:3.

F11 Messias lidelse.

KLAGESANGENE 3:30 Række Kind til den, 

der slår ham, mættes med Hån.

ESAJAS 50:6 min Ryg bød jeg frem til 

Hug, mit Skæg til at rives, mit Ansigt skjulte 

jeg ikke for Hån og Spyt.

MIKAS 4:14 Riv nu Sår i din Hud! De bar 

opkastet en Vold imod os; med Stokken slår 

de Israels Hersker på Kinden.

MATTHÆUS 26:67 Da spyttede de ham 

i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre 

sloge ham på Kinden
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B03 Messias er søn af mennesket.

EZEKIEL 1:26 Men oven over Hvælvingen 

over deres Hoveder var der noget som Safir 

at se til, noget ligesom en Trone, og på den, 

ovenover, var der noget ligesom et Menneske 

at se til.

DANIEL 7:13 Jeg skuede videre i 

Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer 

kom en, der så ud som en Menneskesøn. 

Han kom hen til den gamle at Dage og førtes 

frem for ham;

14 og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og 

alle Folk, Stammer og Tungemål skal tjene 

ham; hans Magt er en eviig Magt, aldrig går 

den til Grunde, hans Rige kan ikke forgå.

HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

HEBRÆERNE 8:1 Men Hovedpunktet ved det, 

hvorom her tales, er dette: vi have en sådan 

Ypperstepræst, der har taget Sæde på højre 

Side af Majestætens Trone i Himlene

AABENBARINGE 5:13 Og hver Skabning, 

som er i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, 

hørte jeg sige: Ham, som sidder på Tronen, 

og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og 

Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!

Se også: Esajas 6:1; Daniel 7:9,10; Zakarias 6:13; Hebræerne 12:2; 
Aabenbaringe 4:2,3; Aabenbaringe 20:11.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

G06 Helligåndens bolig.

H03 Messias fremtidig kongerige.

EZEKIEL 11:17 Men derfor skal du sige: Så 

siger den Herre HERREN: Jeg vil samle eder 

sammen fra Folkeslagene og sanke eder 

op i Landene, hvor I er spredt, og give eder 

Israels Jord.

18 Derhen skal de komme og fjerne alle 

dets væmmelige Guder og alle dets 

Vederstyggeligheder;

19 jeg giver dem et nyt Hjerte og indgiver dem 

en ny Ånd; jeg tager Stenhjertet ud af deres 

Legeme og giver dem et Kødhjerte,

20 for at de må følge mine Vedtægter og holde 

mine Lovbud og gøre efter dem. Så skal de 

være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

EZEKIEL 36:25 Da stænker jeg rent Vand på 

eder, så I bliver rene; jeg renser eder for al 

eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.

26 Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Ånd 

giver jeg i eders Indre; Stenhjertet tager jeg 

ud af eders Kød og giver eder et Kødhjerte.

27 Jeg giver min Ånd i eders Indre og virker, at 

I følger mine Vedtægter og tager Vare på at 

holde mine Lovbud,

MATTHÆUS 3:11 Jeg døber eder med Vand til 

Omvendelse, men den, som kommer efter 

mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg 

ikke er værdig at bære; han skal døbe eder 

med den Helligånd og Ild.

JOHANNES 3:3 Jesus svarede og sagde til 

ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig.

APOSTELENES GERNINGER 2:38 Men Peter 
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sagde til dem: "Omvender eder, og hver af 

eder lade sig døbe på Jesu Kristi Navn til 

eders Synders Forladelse; og I skulle få den 

Helligånds Gave.

TITUS 3:5 frelste han os, ikke for de 

Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi 

havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, 

ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den 

Helligånd,

1 PETER 1:3 Lovet være Gud og vor 

Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store 

Barmhjertighed har genfødt os til et levende 

Håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

Se også: #1; #2; #3; Johannes 1:13; 1 Peter 1:23; 1 Peter 2:2; 
Johannes 2:29; Johannes 3:9; Johannes 4:7; Johannes 5:1,4,18.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

EZEKIEL 16:60 Men jeg vil ihukomme 

min Pagt med dig i din Ungdoms Dage og 

oprette en evig Pagt med dig.

61 Og du skal komme dine Veje i Hu og blues, 

når jeg tager dine Søstre, både dem, der er 

større, og dem, der er mindre end du, og 

giver dig dem til Døtre, men ikke fordi du 

var tro i Pagten.

62 Jeg opretter min Pagt med dig, og du skal 

kende, at jeg er HERREN,

63 for at du skal komme det i Hu med Skam 

og ikke mere kunne åbne din Mund, fordi 

du blues, når jeg tilgiver dig alt, hvad du har 

gjort, lyder det fra den Herre HERREN.

MATTHÆUS 26:28 thi dette er mit 

Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til 

Syndernes Forladelse.

HEBRÆERNE 8:6 Men nu har han fået en så 

meget ypperligere Tjeneste, som han også 

er Mellemmand for en bedre Pagt, der jo er 

grundet på bedre Forjættelser.

7 Thi dersom hin første var udadlelig, da vilde 

der ikke blive søgt Sted for en anden.

8 Thi dadlende siger han til dem: "Se, der 

kommer Dage, siger Herren, da jeg vil slutte 

en ny Pagt med Israels Hus og med Judas 

Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

12 Thi jeg vil være nådig imod deres 

Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme 

deres Synder."

13 Når han siger: "en ny", har han erklæret 

den første for gammel; men det, som bliver 

gammelt og ældes, er nu ved at forsvinde.

Se også: #1; #2; #5; Lukas 22:14-20; Johannes 6:45; 2 Korinterne 
3:2-6,14-16; Hebræerne 10:15-17; Hebræerne 12:24; Hebræerne 

13:20.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

   

EZEKIEL 17:22 Så siger den Herre 

HERREN: Så tager jeg selv en Gren af 

Cederens Top, af dens Skuds Spidser bryder 
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jeg en tynd Kvist og planter den på et højt, 

knejsende Bjerg.

23 På Israels høje Bjerg vil jeg plante den, og 

den skal skyde Grene og bære Løv og blive 

en herlig Ceder. Under den skal alle vingede 

Fugle bygge, i dens Grenes Skygge skal de 

bo.

24 Og alle Markens Træer skal kende, at jeg, 

HERREN, nedbøjer det høje Træ og ophøjer 

det lave, udtørrer det friske Træ og lader det 

tørre blomstre.

MATTHÆUS 7:17 Således bærer hvert godt Træ 

gode Frugter, men det rådne Træ bærer slette 

Frugter.

18 Et godt Træ kan ikke bære slette Frugter, og 

et råddent Træ kan ikke bære gode Frugter.

19 Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, 

omhugges og kastes i Ilden.

20 Altså skulle I kende dem af deres Frugter.

JOHANNES 12:24 Sandelig, sandelig, siger jeg 

eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden 

og dør, bliver det ene; men dersom det dør, 

bærer det megen Frugt.

JOHANNES 15:4 Bliver i mig, da bliver 

også jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan 

bære Frugt af sig selv, uden den bliver på 

Vintræet, således kunne I ikke heller, uden I 

blive i mig.

5 Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som 

bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen 

Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.

6 Om nogen ikke bliver i mig, han bliver 

udkastet som en Gren og visner; man sanker 

dem og kaster dem i Ilden, og de brændes.

7 Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i 

eder, da beder, om hvad som helst I ville, og 

det skal blive eder til Del.

8 Derved er min Fader herliggjort, at I bære 

megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.

FILIPPERNE 2:9 Derfor har også Gud højt 

ophøjet ham og skænket ham det Navn, som 

er over alle Navne,

10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, 

deres i Himmelen og på Jorden og under 

Jorden,

11 og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus 

er Herre, til Gud Faders Ære.

Se også: Salme 80:16; Salme 92:13; Salme 96:11-13; Esajas 4:2; 
Esajas 11:1; Esajas 27:6; Esajas 55:12,13; Jeremias 23:5; Jeremias 

33:15,16; Zakarias 4:12-14; Zakarias 6:12,13.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

EZEKIEL 20:34 Med stærk Hånd og udstrakt 

Arm og udøst Vrede vil jeg føre eder bort fra 

Folkeslagene og samle eder fra de Lande, 

hvor I er spredt,

35 og bringe eder til Folkeslagenes Ørken, og 

der vil jeg gå i Rette med eder Ansigt til 

Ansigt.

EZEKIEL 20:36-39

EZEKIEL 20:40 Thi på mit hellige Bjerg, på 

Israels høje Bjerg, lyder det fra den Herre 

HERREN, der skal hele Israels Hus i Landet 

tjene mig; der vil jeg vise dem mit Velbehag, 

og der vil jeg spørge efter eders Offerydelser 

og Førstegrødegaver, alt, hvad I vil hellige.

41 Ved den liflige Duft vil jeg vise eder 

mit Velbehag, når jeg fører eder ud fra 

Folkeslagene og samler eder fra alle de 

Lande, hvor I er spredt, og jeg vil på eder 

vise mig som den Hellige for Folkenes Øjne.

42 Og I skal kende, at jeg er HERREN, når jeg 

fører eder til Israels Jord, det Land, jeg med 
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løftet Hånd svor at give eders Fædre.

EZEKIEL 20:43-44

ROMERNE 9:6 Ikke dog som om Guds Ord 

har glippet; thi ikke alle, som stamme fra 

Israel, ere Israel;

7 ej, heller ere alle Børn, fordi de ere 

Abrahams Sæd, men: "I Isak skal en Sæd få 

Navn efter dig."

8 Det vil sige: Ikke Kødets Børn ere Guds 

Børn, men Forjættelsens Børn regnes for 

Sæd.

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

GALATERNE 6:15 Thi hverken Omskærelse 

eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

16 Og så mange, som vandre efter denne 

Rettesnor, over dem være Fred og 

Barmhjertighed, og over Guds Israel!

EFESERNE 1:5 idet han i Kærlighed 

forudbestemte os til Sønneudkårelse hos sig 

ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,

6 til Pris for sin Nådes Herlighed, som han 

benådede os med i den elskede,

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Ezekiel 28:24-26.

G03 Messias ophøjelse forudsiges.

EZEKIEL 21:26 så siger den Herre HERREN: 

Bort med Hovedbindet, ned med kronen! 

Som det var, er det ikke mere! Op med det 

lave, ned med det høje!

27 Grushobe, Grushobe, Grushobe gør jeg 

det til. Ve det! Således skal det være, til han 

kommer, som har Retten til det; ham vil jeg 

give det.

HEBRÆERNE 2:7 Du gjorde ham en kort Tid 

ringere end Engle; med Herlighed og Ære 

kronede du ham;

8 alle Ting lagde du under hans Fødder". - 

Idet han nemlig underlagde ham alle Ting, 

undtog han intet fra at være ham underlagt. 

Nu se vi imidlertid endnu ikke alle Ting 

underlagte ham;

9 men ham, som en kort Tid var bleven gjort 

ringere end Engle, Jesus, se vi på Grund 

af Dødens Lidelse kronet med Herlighed 

og Ære, for at han ved Guds Nåde må have 

smagt Døden for alle.

AABENBARINGE 4:4 Og omkring 

Tronen var der fire og tyve Troner, og på 

Tronerne sad der fire og tyve Ældste, iførte 

hvide Klæder og med Guldkranse på deres 

Hoveder.

AABENBARINGE 4:10 da falde de fire 

og tyve Ældste ned for ham, som sidder 

på Tronen, og tilbede ham, som lever i 

Evighedernes Evigheder, og lægge deres 

Kranse ned for Tronen og sige:

11 Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få 

Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt 

alle Ting, og på Grund af din Villie vare de, 

og bleve de skabte.
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E15 Messias skal bringe glædelig nyhed.

D02 Messias hverv som profet.

EZEKIEL 33:32 Og se, du er dem som en, 

der synger en Elskovssang med liflig Røst og 

er dygtig til at spille; de hører dine Ord, men 

gør ikke derefter.

33 Men når det kommer - og se, det kommer - 

skal de kende, at en Profet har været iblandt 

dem.

MATTHÆUS 21:46 Og de søgte at gribe 

ham, men frygtede for Skarerne; thi de holdt 

ham for en Profet.

LUKAS 7:16 Men Frygt betog alle, og de 

priste Gud og sagde: "Der er en stor Profet 

oprejst iblandt os, og Gud har besøgt sit 

Folk."

LUKAS 7:31 Ved hvem skal jeg da ligne 

denne Slægts Mennesker? og hvem ligne de?

32 De ligne Børn, som sidde på Torvet og råbe 

til hverandre og sige: Vi blæste på Fløjte for 

eder, og I dansede ikke, vi sang Klagesange 

for eder, og I græd ikke.

33 Thi Johannes Døberen kom, som hverken 

spiste Brød eller drak Vin, og I sige: Han er 

besat.

34 Menneskesønnen kom, som spiser og 

drikker, og I sige: Se, en Frådser og en 

Vindranker, Tolderes og Synderes Ven!

35 Dog Visdommen er retfærdiggjort ved alle 

sine Børn!"

JOHANNES 6:14 Da nu Folkene så det Tegn, 

som han havde gjort, sagde de: "Denne er i 

Sandhed Profeten, som kommer til Verden."

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

23 Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører 

den Profet, skal udryddes af Folket."

Se også: Jeremias 28:9.

B06 Messias er den gode hyrde.

E26 Messias befrielse.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

EZEKIEL 34:11 Thi så siger den Herre 

HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min 

Hjord og tage mig af den.

12 Som en Hyrde tager sig af sin Hjord på 

Stormvejrets Dag, således tager jeg mig 

af min Hjord og redder den fra de Steder, 

hvorhen de spredtes på Skyernes og 

Mulmets Dag;

13 jeg fører dem bort fra Folkeslagene, samler 

dem fra Landene og bringer dem til deres 

Land, og jeg, røgter dem på Israels Bjerge, i 

Kløfterne og på alle Landets beboede Steder.

14 På gode Græsgange vil jeg vogte dem, og på 

Israels Bjerghøjder skal deres Græsmarker 

være; der skal de lejre sig på gode 

Græsmarker, og i fede Græsgange skal de 

græsse på Israels Bjerge.

15 Jeg vil selv røgte min Hjord og selv lade dem 

lejre sig, lyder det fra den Herre HERREN.

22 derfor vil jeg hjælpe min Hjord, så den ikke 

mere skal blive til Rov, og skifte Ret mellem Får 

og Får.

23 Jeg sætter een Hyrde over dem, min Tjener 

David, og han skal vogte dem; han skal vogte 
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dem, og han skal være deres Hyrde.

24 Og jeg, HERREN, vil være deres Gud, og min 

Tjener David skal være Fyrste iblandt dem, så 

sandt jeg, HERREN, har talet.

EZEKIEL 34:25-31

EZEKIEL 20:41 Ved den liflige Duft vil jeg 

vise eder mit Velbehag, når jeg fører eder 

ud fra Folkeslagene og samler eder fra alle 

de Lande, hvor I er spredt, og jeg vil på eder 

vise mig som den Hellige for Folkenes Øjne.

EZEKIEL 28:25 Så siger den Herre 

HERREN: Når jeg samler Israels Slægt fra 

de Folkeslag, de er spredt iblandt, vil jeg 

hellige mig på dem for Folkenes Øjne, og de 

skal bo i deres Land, som jeg gav min Tjener 

Jakob;

26 de skal bo trygt deri, bygge Huse og plante 

Vingårde, ja bo trygt, medens jeg holder 

Dom over alle dem, der håner dem fra alle 

Sider; og de skal kende, at jeg er HERREN 

deres Gud.

EZEKIEL 30:3 Thi nær er Dagen, ja nær er 

HERRENs Dag; det bliver en Mulmets Dag, 

Hedningernes Tid.

LUKAS 15:4 "Hvilket Menneske af eder, 

som har hundrede Får og har mistet eet af 

dem, forlader ikke de ni og halvfemsindstyve 

i Ørkenen og går ud efter det, han har 

mistet, indtil han finder det?

5 Og når han har fundet det, lægger han det 

på sine Skuldre med Glæde.

6 Og når han kommer hjem, sammenkalder 

han sine Venner og Naboer og siger til dem: 

Glæder eder med mig; thi jeg har fundet mit 

Får, som jeg havde mistet.

JOHANNES 10:9 Jeg er Døren; dersom nogen 

går ind igennem mig, han skal frelses; og 

han skal gå ind og gå ud og finde Føde.

10 Tyven kommer ikke uden for at stjæle og 

slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de 

skulle have Liv og have Overflod.

11 Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde 

sætter sit Liv til for Fårene.

12 Men Lejesvenden, som ikke er Hyrde, hvem 

Fårene ikke høre til ser Ulven komme og 

forlader Fårene og flyr, og Ulven røver dem 

og adspreder dem,

13 fordi han er en Lejesvend og ikke bryder sig 

om Fårene.

14 Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, 

og mine kende mig,

15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender 

Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Fårene.

16 Og jeg har andre Får, som ikke høre til 

denne Fold; også dem bør jeg føre, og de 

skulle høre min Røst; og der skal blive een 

Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 21:15 Da de nu havde holdt 

Måltid, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, 

Johannes's Søn, elsker du mig mere end 

disse?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du 

ved,at jeg har dig kær." Han siger til ham: 

"Vogt mine Lam!"

HEBRÆERNE 13:20 Men Fredens Gud, 

som førte den store Fårenes Hyrde, vor 

Herre Jesus, op fra de døde med en evig 

Pagts Blod,

21 han bringe eder til Fuldkommenhed i alt 

godt, til at gøre hans Villie, og han virke 

i eder det, som er velbehageligt for hans 

Åsyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i 

Evighedernes Evigheder: Amen.

EZEKIEL



297

1 PETER 2:25 Thi I vare vildfarende som 

Får, men ere nu vendte om til eders Sjæles 

Hyrde og Tilsynsmand.

1 PETER 5:4 og når da Overhyrden 

åbenbares, skulle I få Herlighedens 

uvisnelige Krans.

AABENBARINGE 7:16 De skulle ikke 

hungre mere, ej heller tørste mere, ej heller 

skal Solen eller nogen Hede falde på dem.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal 

vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; 

og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: #1; #2; #3; #5; Zefanias 1:15.

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

G06 Helligåndens bolig.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

EZEKIEL 36:8 Og I, Israels Bjerge, skal 

skyde Grene og bære Frugt for mit Folk 

Israel, thi de skal snart komme hjem.

EZEKIEL 36:9-14

EZEKIEL 36:15 Og jeg lader dig ikke mere 

høre Folkenes Hån, og du skal ikke mere 

bære Folkeslagenes Spot eller gøre dit Folk 

harnløst, lyder det fra den Herre HERREN.

EZEKIEL 36:24 Jeg vil hente eder fra 

Folkene, samle eder fra alle Lande og bringe 

eder til eders Land.

25 Da stænker jeg rent Vand på eder, så I bliver 

rene; jeg renser eder for al eders Urenhed og 

alle eders Afgudsbilleder.

26 Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Ånd 

giver jeg i eders Indre; Stenhjertet tager jeg 

ud af eders Kød og giver eder et Kødhjerte.

27 Jeg giver min Ånd i eders Indre og virker, at 

I følger mine Vedtægter og tager Vare på at 

holde mine Lovbud,

28 I skal bo i det Land, jeg gav eders Fædre, og 

I skal være mit Folk, og jeg vil være eders 

Gud.

EZEKIEL 36:32- 38

EZEKIEL 11:19 jeg giver dem et nyt Hjerte 

og indgiver dem en ny Ånd; jeg tager 

Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem 

et Kødhjerte,

EZEKIEL 36:31 Da skal I ihukomme eders 

onde Veje og eders Gerninger, som ikke 

var gode, og ledes ved eder selv over eders 

Misgerninger og Vederstyggeligheder.

ROMERNE 6:21 Hvad for Frugt havde I da 

dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme 

eder; Enden derpå er jo Død.

22 Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden 

og ere blevne Guds Tjenere, have I eders 

Frugt til Helliggørelse og som Enden derpå 

et evigt Liv;

ROMERNE 8:14 Thi så mange som drives af 

Guds Ånd, disse ere Guds Børn.

15 I modtoge jo ikke en Trældoms Ånd atter til 

Frygt, men I modtoge en Sønneudkårelses 

Ånd, i hvilken vi råbe: Abba, Fader!

16 Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi ere 
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Guds Børn.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

2 KORINTERNE 3:7 Men når Dødens 

Tjeneste, med Bogstaver indristet i Sten, 

fremtrådte i Herlighed, så at Israels Børn 

ikke kunde fæste Øjet på Moses's Ansigt på 

Grund af hans Ansigts Herlighed, som dog 

forsvandt,

8 hvorledes skal da ikke Åndens Tjeneste end 

mere være i Herlighed?

2 KORINTERNE 5:17 Derfor, om nogen 

er i Kristus, da er han en ny Skabning; det 

gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

GALATERNE 5:22 Men Åndens Frugt er 

Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, 

Mildhed, Godhed, Trofasthed,

GALATERNE 6:15 Thi hverken Omskærelse 

eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; 2 Mosebog 19-20; Lukas 11:13; 
Apostelenes gerninger 2:14-47; 1 Korinterne 3:16; Efeserne 1:13,14; 

Efeserne 2:10; Titus 3:5,6; Hebræerne 10:22; 1 Peter 1:18,19,22; 
Johannes 3:24; Johannes 5:5.

E11 Messias skal give evigt liv.

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

G06 Helligåndens bolig.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

EZEKIEL 37:1-8

EZEKIEL 37:9 Så sagde han til mig: 

Profeter og tal til Ånden, profeter, du 

Menneskesøn, og sig til dem: Så siger 

den Herre HERREN: Ånd, kom fra de fre 

Verdenshjørner og blæs på disse dræbte, at 

de må blive levende!

10 Da profeterede jeg, som han bød mig, og 

Ånden kom i dem, og de blev levende og 

rejste sig på deres Fødder, en såre, såre stor 

Hær.

11 Derpå sagde han til mig: Menneskesøn! 

Disse Ben er alt Israels Hus. Se, de siger: 

"Vore Ben er tørre, vort Håb er svundet, det 

er ude med os!"

12 Profeter derfor og sig til dem: Så siger den 

Herre HERREN: Se, jeg åbner eders Grave 

og fører eder ud af dem, mit Folk, og bringer 

eder til Israels Land;

13 og I skal kende, at jeg er HERREN, når jeg 

åbner eders Grave og fører eder ud af dem, 

mit Folk.

14 Jeg indgiver eder min Ånd, så I bliver 

levende, og jeg bosætter eder i eders Land; 

og I skal kende, at jeg er HERREN; jeg har 

talet, og jeg fuldbyrder det, lyder det fra 

HERREN.

ESAJAS 66:14 I skal se det med Hjertens 

Glæde, eders Ledemod skal spire som Græs. 

Hos HERRENs Tjenere kendes hans Hånd, 

men hos hans Fjender Vrede.
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EZEKIEL 28:25 Så siger den Herre 

HERREN: Når jeg samler Israels Slægt fra 

de Folkeslag, de er spredt iblandt, vil jeg 

hellige mig på dem for Folkenes Øjne, og de 

skal bo i deres Land, som jeg gav min Tjener 

Jakob;

HOSEAS 6:2 Om to Dage gør han os 

levende, rejser os op den tredje; da lever vi 

for hans Åsyn.

AMOS 9:14 Da vender jeg mit Folk 

Israels skæbne, og de skal bygge de ødelagte 

byer og bo deri, de skal plandte vingåre 

og drikke vinen, anlægge haver og spise 

frugten.

15 Jeg planter dem i deres jord, og de skal 

aldrig mere rykkes op af deres jord, som jeg 

gav dem, siger herren din Gud.

ROMERNE 8:11 Men om hans Ånd, der 

oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da 

skal han, som oprejste Kristus fra de døde, 

levendegøre også eders dødelige Legemer 

ved sin Ånd, som bor i eder.

ROMERNE 11:1 Jeg siger da: Mon Gud har 

forskudt sit folk? det være langt fra! Thi 

også jeg er en Israelit, af "Abrahams Sæd, 

Benjamins Stamme.

2 Gud har ikke forskudt sit Folk, som han 

forud kendte. Eller vide I ikke, hvad Skriften 

siger i Stykket om Elias? hvorledes han 

træder frem for Gud imod Israel, sigende:

3 "Herre! dine Profeter have de ihjelslået, dine 

Altre have de nedbrudt, og jeg er den eneste, 

der er levnet, og de efterstræbe mit Liv."

4 Men hvad siger det guddommelige Gensvar 

til ham?"Jeg har levnet mig selv syv Tusinde 

Mænd, som ikke have bøjet Knæ for Bål."

5 Således er der også i den nærværende Tid 

blevet en Levning som et Nådes-Udvalg.

ROMERNE 11:24 Thi når du blev afhugget af 

det Olietræ, som er vildt af Naturen, og imod 

Naturen blev indpodet i et ædelt Olietræ, 

hvor meget mere skulle da disse indpodes i 

deres eget Olietræ, som de af Natur tilhøre!

25 Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være 

uvidende om denne Hemmelighed, for at I 

ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at 

Forhærdelse delvis er kommen over Israel, 

indtil Hedningernes Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

ROMERNE 11:32 Thi Gud har indesluttet alle 

under Ulydighed, for at han kunde forbarme 

sig over alle.

Se også: #1; #2; #5; Salme 126:2,3; Esajas 32:15; Jeremias 33:24-26; 
Ezekiel 11:19; Ezekiel 16:62,63; Ezekiel 36:24-31; Ezekiel 37:21,25; 

Ezekiel 39:29; Joel 3:1.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

EZEKIEL 37:21 Tal så til dem: Så siger den 

Herre HERREN: Se, jeg henter Israeliterne 

fra Folkene, til hvilke de vandrede hen, og 

samler dem alle Vegne fra og bringer dem til 

deres Land.

22 Jeg gør dem til eet Folk i Landet på Israels 

Bjerge; og de skal alle have en og samme 
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Konge og ikke mere være to Folk eller delt i 

to Riger.

23 De skal ikke mere gøre sig urene ved deres 

Afgudsbilleder og væmmelige Guder eller 

alle deres Overtrædelser, og jeg vil frelse 

dem fra alt deres Frafald, hvormed de 

forsyndede sig, og rense dem, og de skal 

være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

24 Min Tjener David skal være Konge over dem, og 

alle skal de have en og samme Hyrde. De skal 

følge mine Lovbud og holde mine Vedtægter og 

gøre efter dem.

25 De skal bo i det Land, jeg gav min Tjener 

Jakob, der hvor deres Fædre boede; de 

skal bo der til evig Tid, de, deres Børn og 

Børnebørn; og min Tjener David skal være 

deres Fyrste evindelig.

26 Jeg slutter en Fredspagt med dem, en 

evig Pagt skal det være; og jeg gør dem 

mangfoldige og sætter min Helligdom i 

deres Midte evindelig;

27 min Bolig skal være over dem; jeg vil være 

deres Gud, og de skal være mit Folk.

28 Og Folkene skal kende, at jeg er HERREN, 

som helliger Israel, når min Helligdom 

bliver i deres Midte evindelig

EZEKIEL 11:19 jeg giver dem et nyt Hjerte 

og indgiver dem en ny Ånd; jeg tager 

Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem 

et Kødhjerte,

20 for at de må følge mine Vedtægter og holde 

mine Lovbud og gøre efter dem. Så skal de 

være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 10:14 Jeg er den gode Hyrde, og 

jeg kender mine, og mine kende mig,

15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender 

Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Fårene.

16 Og jeg har andre Får, som ikke høre til 

denne Fold; også dem bør jeg føre, og de 

skulle høre min Røst; og der skal blive een 

Hjord, een Hyrde.

17 Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter 

mit Liv til for at tage det igen.

ROMERNE 11:15 Thi dersom deres Forkastelse 

er Verdens Forligelse, hvad bliver da deres 

Antagelse andet end Liv ud af døde?

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

2 KORINTERNE 6:16 Hvad 

Samstemning har Guds Tempel med 

Afguder? Thi vi ere den levende Guds 

Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo 

og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres 

Gud, og de skulle være mit Folk."

KOLOSSENSERN 2:9 thi i ham bor 

Guddommens hele Fylde legemlig,

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 
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Titusinder i Højtidsskare

23 og til de førstefødtes Menighed, som ere 

indskrevne i Himlene, og til en Dommer, 

som er alles Gud, og til de fuldkommede 

retfærdiges Ånder

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

AABENBARINGE 21:22 Og jeg så intet 

Tempel i den; thi dens Tempel er Herren, 

Gud, den almægtige, og Lammet.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mosebog 17:7; 2 Mosebog 31:13; 
5 Mosebog 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Salme 126:1-6; Esajas 9:5,6; 
Esajas 27:6,12,13; Esajas 40:11; Esajas 43:5,6; Esajas 49:8-26; 

Esajas 55:3,4; Esajas 59:20,21; Esajas 60:21,22; Jeremias 16:14-17; 
Jeremias 23:3-8; Jeremias 30:3,8-11,17-22; Jeremias 31:8-10,27,32-
40; Jeremias 32:37-44; Jeremias 33:7-26; Jeremias 50:4,5; Ezekiel 
11:11-16; Ezekiel 14:11; Ezekiel 20:12,43; Ezekiel 28:25,26; Ezekiel 
34:13,23-25; Ezekiel 36:23-31,36-38; Ezekiel 38:23; Ezekiel 39:7; 

Ezekiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Hoseas 1:11; Hoseas 2:18-23; 
Hoseas 3:4,5; Hoseas 14:5-8; Amos 9:14,15; Obadias 1:17-21; 

Mikas 5:1-3,7,11,12; Joel 3:25; Zakarias 2:2,7-9,6; Zakarias 6:12,13; 
Zakarias 8:4,5; Zakarias 13:1,2; Zakarias 14:11,21; 1 Korinterne 

1:30; 1 Tessalonikerne 5:23; Efeserne 5:25,26.

H02 Messias dom om fremtiden.

EZEKIEL 38:16 som en Sky skal du drage op 

mod mit Folk Israel og oversvømme Landet. 

I de sidste Dage skal det ske; jeg fører dig 

imod mit Land; og Folkene skal kende mig, 

når jeg for deres Øjne helliger mig på dig, 

Gog.

ZAKARIAS 12:9 På hin Dag vil jeg søge at 

tilintetgøre alle de Folk, som kommer imod 

Jerusalem.

2 TIMOTEUS 3:1 Men vid dette,at i de sidste 

Dage skulle vanskelige Tider indtræde.

Se også: #1; #4; Esajas 2:2; Ezekiel 36:23; Ezekiel 38:8,23; Ezekiel 
39:21; Daniel 10:14; Mikas 4:1; 7:15-17.

H02 Messias dom om fremtiden.

EZEKIEL 38:18 Men på hin dag, når Gog 

overfalder Israels Land, lyder det fra den 

Herre HERREN, vil jeg give min Vrede Luft.

HEBRÆERNE 12:29 Thi vor Gud er en 

fortærende Ild.

Se også: Ezekiel 36:5,6; Salme 18:8,9; Salme 89:47.

H02 Messias dom om fremtiden.

EZEKIEL 38:19 I Nidkærhed, i glødende 

Vrede udtaler jeg det: Sandelig, på hin Dag 

skal et vældigt Jordskælv komme over Israels 

Land;

HEBRÆERNE 12:26 han, hvis Røst 

dengang rystede Jorden, men som nu 

har forjættet og sagt: "Endnu een Gang 

vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men også 

Himmelen."

AABENBARINGE 11:13 Og i samme Stund 

skete der et stort Jordskælv, og Tiendedelen 

af Staden faldt, og syv Tusinde Personer 

bleve dræbte i Jordskælvet; og de andre bleve 

forfærdede og gave Himmelens Gud Ære.

Se også: Esajas 42:13; Ezekiel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:21; Haggaj 
2:6,7,21,22; Zakarias 1:14; Zakarias 14:3-5; Aabenbaringe 16:10.
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H02 Messias dom om fremtiden.

EZEKIEL 38:20 for mit Åsyn skal Havets 

Fisk, Himmelens Fugle, Markens vilde Dyr 

og alt kryb på Jorden og alle Mennesker på 

Jordens Flade skælve, Bjergene skal styrte, 

Klippevæggene falde og hver Mur synke til 

Jord.

AABENBARINGE 6:12 Og jeg så, da 

det åbnede det sjette Segl, da skete der et 

stort Jordskælv, og Solen blev sort som en 

Hårsæk, og Månen blev helt som Blod.

13 Og Himmelens Stjerner faldt ned på Jorden, 

ligesom et Figentræ nedkaster sine umodne 

Figen, når det rystes af et stærkt Vejr.

Se også: #6; Esajas 30:25; Jeremias 4:23-26; Hoseas 4:3; Zakarias 
14:3-5.

H02 Messias dom om fremtiden.

EZEKIEL 38:21 Jeg nedkalder alle Rædsler 

over ham, lyder det fra den Herre HERREN; 

den enes Sværd skal rettes mod den anden;

22 jeg går i Rette med ham med Pest og Blod, 

med Regnskyl og Haglsten; Ild og Svovl 

lader jeg regne over ham, hans Hobe og de 

mange Folkeslag, som følger ham.

HAGGAJ 2:22 og omstyrter Kongernes 

Troner, tilintetgør Hedningerigernes Styrke 

og vælter Stridsvognene med deres Førere, 

og Heste og Ryttere skal styrte, og den ene 

skal falde for den andens Sværd.

23 På hin Dag, lyder det fra Hærskarers 

HERRE, tager jeg dig, min Tjener 

Zerubbabel, Sjealtiels Søn. lyder det fra 

HERREN, og gør dig til en Seglring; thi dig 

har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskarers 

HERRE.

AABENBARINGE 11:19 Og Guds Tempel 

i Himmelen blev åbnet, og hans Pagts Ark 

kom til Syne i hans Tempel, og der kom Lyn 

og Røster og Tordener og Jordskælv og stærk 

Hagl.

AABENBARINGE 16:21 Og en stærk Hagl, 

centnertung, faldt ned fra Himmelen på 

Menneskene; og Menneskene bespottede 

Gud for Haglens Plage, thi dens Plage var 

meget stor.

Se også: #6; Salme 11:6; Esajas 28:17; Esajas 29:6; Esajas 54:17; 
Jeremias 25:31; Ezekiel 13:11; Zakarias 12:2,9.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

EZEKIEL 38:23 Jeg viser mig stor og hellig 

og giver mig til Kende for de mange Folks 

Øjne; og de skal kende, at jeg er HERREN.

MATTHÆUS 24:35 Himmelen og 

Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle 

ingenlunde forgå.

2 TESSALONIKERNE 1:7 og eder, som 

trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu 

Åbenbarelse fra Himmelen med sin Krafts 

Engle,

8 med Lueild, når han tager Hævn over dem, 

som ikke kende Gud, og over dem, som ikke 

lyde vor Herres Jesu Evangelium,

HEBRÆERNE 12:26 han, hvis Røst 

dengang rystede Jorden, men som nu 
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har forjættet og sagt: "Endnu een Gang 

vil jeg ryste, ikke alene Jorden, men også 

Himmelen."

27 Men dette "endnu een Gang" giver til Kende, 

at de Ting, der rystes, skulle omskiftes, 

efterdi de ere skabte, for at de Ting, der ikke 

rystes, skulle blive.

28 Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke 

kan rystes, så lader os være taknemmelige 

og derved tjene Gud til hans Velbehag, med 

Ængstelse og Frygt.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:3 Og de sang Mose, 

Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, 

og sagde: Store og vidunderlige ere dine 

Gerninger, Herre, Gud, du Almægtige! 

retfærdige og sande' ere dine Veje, du 

Folkeslagenes Konge!

4 Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og 

prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle 

Folkeslagene skulle komme og tilbede for 

dit Åsyn, fordi dine retfærdige Domme ere 

blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 19:1 Derefter hørte 

jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i 

Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og 

Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.

2 Thi sande og retfærdige ere hans Domme, 

at han har dømt den store Skøge, som 

fordærvede Jorden med sin Utugt, og krævet 

sine Tjeneres Blod af hendes Hånd.

3 Og de sagde anden Gang: Halleluja! og 

Røgen fra hende opstiger i Evighedernes 

Evigheder.

4 Og de fire og tyve Ældste og de fire levende 

Væsener faldt ned eg tilbade Gud, som sad 

på Tronen, og de sagde: Amen! Halleluja!

5 Og en Røst udgik fra Tronen og sagde: Lover 

vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte 

ham, de små og de store!

6 Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare 

og som en Lyd af mange Vande og, som en 

Lyd af stærke Tordener, der sagde: Halleluja! 

thi Herren, Gud, den almægtige, har tiltrådt 

Kongedømmet.

AABENBARINGE 21:1 Og jeg så en ny 

Himmel og en ny Jord; thi den forrige 

Himmel og den forrige Jord var veget bort, 

og Havet var ikke mere.

Se også: #1; #5; #6; Ezekiel 36:23; Ezekiel 37:28; 2 Peter 3:10,11.

E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

EZEKIEL 39:6 Og jeg sætter Ild på Magog 

og på de fjerne Strandes trygge Indbyggere; 

og de skal kende, at jeg er HERREN.

7 Mit hellige Navn kundgør jeg midt i mit Folk 

Israel, og jeg vil ikke mere vanhellige mit 

hellige Navn; og Folkene skal kende, at jeg er 

HERREN, den Hellige i Israel.

8 Se, det kommer, det skal ske, lyder det fra 

den Herre HERREN; det er Dagen, jeg har 

talet om.

21 Jeg åbenbarer min Herlighed blandt 

Folkene, og alle Folkene skal skue den Dom, 
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jeg fuldbyrder, og min Hånd, som jeg lægger 

på dem.

22 Israels Hus skal kende, at jeg, HERREN, er 

deres Gud fra hin Dag og fremdeles;

23 og Folkene skal kende, at Israels Hus 

vandrede i Landflygtighed for deres 

Misgerningers Skyld, fordi de var troløse 

imod mig, så jeg skjulte mit Åsyn for dem 

og gav dem i deres Fjenders Hånd, hvorfor 

de alle faldt for Sværdet.

24 Efter deres Urenhed og deres Overtrædelser 

handlede jeg med dem og skjulte mit Åsyn 

for dem.

25 Derfor, så siger den Herre HERREN; Nu 

vil jeg vende Jakobs Skæbne, forbarme mig 

over alt Israels Hus og være nidkær for mit 

hellige Navn;

26 og de skal glemme deres Skændsel og al den 

Troløshed, de viste mig, når de bor trygt i 

deres Land, uden at nogen skræmmer,

27 når jeg fører dem tilbage fra Folkeslagene, 

samler dem fra deres Fjenders Lande og 

helliger mig på dem for mange Folks Øjne.

28 Og de skal kende, at jeg er HERREN 

deres Gud, når jeg efter at have ført dem i 

Landflygtighed blandt Folkene samler dem i 

deres Land uden at lade nogen af dem blive 

tilbage derude

29 og ikke mere skjuler mit Åsyn for dem, da 

jeg har udgydt min Ånd over Israels Hus, 

lyder det fra den Herre HERREN.

JOEL 3:1 Og det skal ske derefter, at jeg vil 

udgyde min ånd over alt kød, eders Sønner 

og eders Døtre skal profetere, eders gamle 

skal drømme Drømme og eders unge skue 

Syner;

2 også over Trælle og Trælkvinder vil jeg 

udgyde min Ånd i de Dage.

JOHANNES 17:3 Men dette er det evige Liv, at 

de kende dig, den eneste sande Gud, og den, 

du udsendte, Jesus Kristus.

APOSTELENES GERNINGER 2:33 Efter at 

han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet 

og af Faderen har fået den Helligånds 

Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I 

både se og høre.

ROMERNE 9:6 Ikke dog som om Guds Ord 

har glippet; thi ikke alle, som stamme fra 

Israel, ere Israel;

7 ej, heller ere alle Børn, fordi de ere 

Abrahams Sæd, men: "I Isak skal en Sæd få 

Navn efter dig."

8 Det vil sige: Ikke Kødets Børn ere Guds 

Børn, men Forjættelsens Børn regnes for 

Sæd.

ROMERNE 11:1 Jeg siger da: Mon Gud har 

forskudt sit folk? det være langt fra! Thi 

også jeg er en Israelit, af "Abrahams Sæd, 

Benjamins Stamme.

2 Gud har ikke forskudt sit Folk, som han 

forud kendte. Eller vide I ikke, hvad Skriften 

siger i Stykket om Elias? hvorledes han 

træder frem for Gud imod Israel, sigende:

3 "Herre! dine Profeter have de ihjelslået, dine 

Altre have de nedbrudt, og jeg er den eneste, 

der er levnet, og de efterstræbe mit Liv."

4 Men hvad siger det guddommelige Gensvar 

til ham?"Jeg har levnet mig selv syv Tusinde 

Mænd, som ikke have bøjet Knæ for Bål."

5 Således er der også i den nærværende Tid 

blevet en Levning som et Nådes-Udvalg.

6 Men er det af Nåde, da er det ikke mere af 

Gerninger, ellers bliver Nåden ikke mere 

Nåde.

7 Hvad altså? Det, Israel søger efter, har det 
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ikke opnået, men Udvalget har opnået det; 

de øvrige derimod bleve forhærdede,

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

28 Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders 

Skyld, men efter Udvælgelsen ere de elskede 

for Fædrenes Skyld;

29 thi Nådegaverne og sit Kald fortryder Gud 

ikke.

30 Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod 

Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses 

Ulydighed,

31 således bleve også disse nu ulydige, for at 

også de måtte få Barmhjertighed ved den 

Barmhjertighed, som er bleven eder til Del.

Se også: #1; #2; #3; #5; Ezekiel 40-48; Apostelenes gerninger 2:14-
18; Johannes 3:24.

H03 Messias fremtidig kongerige.

EZEKIEL 47:6 Da sagde han til mig: "Har 

du set det, Menneskesøn?" Og han førte mig 

tilbage langs Strømmens Bred.

7 Da jeg kom tilbage, se, da var der ved 

Strømmens Bred en stor Mængde Træer på 

begge Sider;

8 og han sagde til mig: "Dette Vand løber ud 

i Østerkredsen og ned i Araba, og når det 

falder ud i Havet, Salthavet, bliver Vandet 

der sundt;

9 alle de levende Væsener, hvoraf det vrimler, 

skal leve, overalt hvor Strømmen kommer 

hen, og der skal være en stor Mængde Fisk; 

thi når dette Vand kommer derhen, bliver 

Havvandet sundt, og alt skal leve, hvor 

Strømmen kommer hen.

10 Fiskere skal stå ved det fra En-Gedi til En-

Eglajim; et Sted til at udspænde Fiskegarn 

skal det være; dels Fisk skal være som det 

store Havs Fisk, såre mange.

11 Men dets Sumpe og Vandhuller skal ikke 

blive sunde; af dem skal udvindes Salt.

12 På begge Flodens Bredder skal der vokse 

alle Hånde Frugttræer, hvis Blade ikke falder 

af, og hvis Frugter aldrig får Ende; hver 

Måned bærer de nye Frugter; thi dens Vand 

udspringer i Helligdommen. Frugterne skal 

tjene til Føde og Bladene til Lægedom."

EZEKIEL 47:13-23

MATTHÆUS 4:18 Men da han vandrede ved 

Galilæas Sø, så han to Brødre, Simon, som 

kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i 

Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare 

Fiskere.

19 Og han siger til dem: "Følger efter mig, så vil 

jeg gøre eder til Menneskefiskere."

20 Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.

MATTHÆUS 13:47 Atter ligner 

Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i 

Havet og samlede Fisk af alle Slags.

48 Og da det var blevet fuldt, drog man det op 

på Strandbredden og satte sig og sankede de 

gode sammen i Kar, men kastede de rådne 

ud.

49 Således skal det gå til ved Verdens Ende. 

Englene skulle gå ud og skille de onde fra de 

retfærdige

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.
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2 Midt i dens Gade og på begge Sider af 

Floden voksede Livets Træ, som bar tolv 

Gange Frugt og gav hver Måned sin Frugt; 

og Bladene af Træet tjente til Lægedom for 

Folkeslagene.

Se også: #1; #2; #5; 1 Mosebog 2:10; 4 Mosebog 34:1-12; Salme 
65:10; Esajas 43:19,20.

DANIEL



307

H03 Messias fremtidig kongerige.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

DANIEL 2:34 Således skuede du, 

indtil en Sten reves løs, dog ikke ved 

Menneskehænder, og ramte Billedstøttens 

Jern og Lerfødder og knuste dem;

35 og på een Gang knustes Jern, Ler, Kobber, 

Sølv og Guld og blev som Avner fra 

Sommerens Tærskepladser, og Vinden bar 

det sporløst bort; men Stenen, som ramte 

Billedstøtten, blev til et stort Bjerg, der fyldte 

hele Jorden.

44 Men i hine Kongers Dage vil Himmelens 

Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed 

skal forgå. og Herredømmet skal ikke gå 

over til noget andet Folk; det skal knuse og 

tilintetgøre alle hine Riger, men selv stå i al 

Evighed;

45 thi du så jo, at en Sten reves løs fra Klippen, 

dog ikke ved Menneskehænder, og knuste 

Jern, Ler, Kobber, Sølv og Guld. En stor Gud 

har kundgjort Kongen, hvad der skal ske 

herefter; og Drømmen er sand og Tydningen 

troværdig."

2 SAMUEL 7:16 Dit Hus og dit Kongedømme 

skal stå fast for mit Åsyn til evig Tid, din 

Trone skal stå til evig Tid!"

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, 

en Søn er os givet, på hans Skulder skal 

Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: 

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Fredsfyrste.

6 Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden 

over Davids Trone og over hans Rige, at det 

må grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd 

fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERREs 

Nidkærhed gør det.

MATTHÆUS 26:29 Men jeg siger eder, 

fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne 

Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal 

drikke den ny med eder i min Faders Rige."

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 18:36 Jesus svarede: "Mit Rige er 

ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne 

verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg 

ikke var bleven overgiven til Jøderne; men 

nu er mit Rige ikke deraf."

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 12:10 Og jeg hørte en 

høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og 

Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten 

hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres 

Anklager, som anklagede dem for vor Gud 

Dag og Nat.

Se også: #1.
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B03 Messias er søn af mennesket.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

H11 Messias skal forherliges.

DANIEL 7:13 Jeg skuede videre i 

Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom 

en, der så ud som en Menneskesøn. Han kom 

hen til den gamle at Dage og førtes frem for 

ham;

14 og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle 

Folk, Stammer og Tungemål skal tjene ham; 

hans Magt er en eviig Magt, aldrig går den til 

Grunde, hans Rige kan ikke forgå.

18 men siden skal den Højestes hellige 

modtage Riget og have det i Eje i Evigheders 

Evighed."

22 indtil den gamle af dage kom og Retten blev 

givet den Højestes hellige og Tiden kom, da 

de hellige tog Riget i Eje.

27 Men Riget og Herredømmet og Storheden, 

som tilhørte alle Rigerne under Himmelen, 

skal gives den Højestes helliges Folk; dets 

Rige er et evigt Rige, og alle Magter skal 

tjene og lyde det."

MATTHÆUS 11:27 Alle Ting ere mig 

overgivne af min Fader; og ingen kender 

Sønnen uden Faderen, og ingen kender 

Faderen uden Sønnen, og den, for hvem 

Sønnen vil åbenbare ham.

MATTHÆUS 24:30 Og da skal 

Menneskesønnens Tegn vise sig på 

Himmelen; og da skulle alle Jordens 

Stammer jamre sig, og de skulle se 

Menneskesønnen komme på Himmelens 

Skyer med Kraft og megen Herlighed.

MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

MATTHÆUS 26:64 Jesus siger til ham: 

"Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra 

nu af skulle I se Menneskesønnen sidde 

ved Kraftens højre Hånd og komme på 

Himmelens Skyer."

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

19 Går derfor hen og gører alle Folkeslagene til 

mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens 

og Sønnens og den Helligånds Navn,

20 og idet I lære dem at holde alt det, som jeg 

har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle 

Dage indtil Verdens Ende."

LUKAS 10:22 Alle Ting ere mig overgivne 

af min Fader; og ingen kender, hvem 

Sønnen er, uden Faderen, og hvem Faderen 

er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen 

vil åbenbare ham."

LUKAS 21:27 Og da skulle de se 

Menneskesønnen komme i Sky med Kraft 

og megen Herlighed.

JOHANNES 3:35 Faderen elsker Sønnen og 

har givet alle Ting i hans Hånd.

JOHANNES 5:22 Thi heller ikke dømmer 

Faderen nogen, men har givet Sønnen hele 

Dommen,
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23 for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære 

Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer 

ikke Faderen, som udsendte ham.

JOHANNES 5:27 Og han har givet ham 

Magt til at holde Dom, efterdi han er 

Menneskesøn.

EFESERNE 1:19 og hvilken hans Krafts 

overvættes Storhed er over for os, som tro, 

alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft,

20 som han udviste på Kristus, da han oprejste 

ham fra de døde og satte ham ved sin højre 

Hånd i det himmelske,

21 langt over al Magt og Myndighed og Kraft og 

Herredom og hvert Navn, som nævnes,ikke 

alene i denne Verden, men også i den 

kommende,

22 og lagde alt under hans Fødder, og ham gav 

han som Hoved over alting til Menigheden,

2 TIMOTEUS 2:12 dersom vi holde ud, skulle 

vi også være Konger med ham; dersom vi 

fornægte, skal også han fornægte os;

HEBRÆERNE 12:28 Derfor, efterdi vi 

modtage et Rige, som ikke kan rystes, så 

lader os være taknemmelige og derved tjene 

Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og 

Frygt.

AABENBARINGE 1:7 Se, han kommer 

med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, også 

de, som have gennemstunget ham, og alle 

Jordens Stammer skulle jamre ved hans 

Komme. Ja, Amen!

AABENBARINGE 2:26 Og den, som 

sejrer, og som indtil Enden tager Vare på 

mine Gerninger, ham vil jeg give Mag over 

Hedningerne;

27 og med en Jernstav skal han vogte dem, 

ligesom Lerkar sønderknuses, ligesom også 

jeg har modtaget det af min Fader;

AABENBARINGE 5:9 Og de sang en 

ny Sang og sagde: Du er værdig til at 

tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du 

blev slagtet og med dit Blod købte til Gud 

Mennesker af alle Stammer og Tungemål og 

Folk og Folkeslag,

10 og du har gjort dem for vor Gud til et 

Kongerige og til Præster, og de skulle være 

Konger på Jorden.

AABENBARINGE 20:6 Salig og hellig er 

den, som bar Del i den første Opstandelse; 

over disse har den anden Død ikke Magt, 

men de skulle være Guds og Kristi Præster 

og skulle være Konger med ham i de tusinde 

År.

AABENBARINGE 22:5 Og Nat skal der 

ikke være mere, og de trænge ikke til Lys 

af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren 

skal lyse over dem; og de skulle, være 

Konger i Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #5; Salme 8:7; Ezekiel 1:26; Matthæus 13:41; Markus 
14:61,62; Johannes 3:13; Johannes 12:34; Apostelenes gerninger 

2:33-36; 1 Peter 3:22; Aabenbaringe 14:14.

E26 Messias befrielse.

DANIEL 9:24 Halvfjerdsindstyve Uger er 

fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil 

Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Målfuldt, 

Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, 

Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom 

salvet.
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MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

MATTHÆUS 11:13 Thi alle Profeterne 

og Loven have profeteret indtil Johannes.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

20 Og han lukkede Bogen sammen og gav 

Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne 

i Synagogen stirrede på ham.

21 Men han begyndte at sige til dem: "I Dag 

er dette Skriftord gået i Opfyldelse for eders 

Øren."

LUKAS 24:25 Og han sagde til dem: "O I 

uforstandige og senhjertede til at tro på alt 

det, som Profeterne have talt!

26 Burde ikke Kristus lide dette og indgå til sin 

Herlighed?"

27 Og han begyndte fra Moses og fra alle 

Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne 

det, som handlede om ham.

JOHANNES 1:41 Denne finder først sin egen 

Broder Simon og siger til ham: "Vi have 

fundet Messias" (hvilket er udlagt: Kristus).

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

ROMERNE 5:10 Thi når vi, da vi vare Fjender, 

bleve forligte med Gud ved hans Søns Død, 

da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne 

forligte, frelses ved hans Liv,

2 KORINTERNE 5:18 Men alt dette er 

fra Gud, som forligte os med sig selv ved 

Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,

19 efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte 

Verden med sig selv, idet han ikke tilregner 

dem deres Overtrædelser og har nedlagt 

Forligelsens Ord i os.

20 Vi ere altså Sendebud i Kristi Sted, som om 

Gud formaner ved os; vi bede i Kristi Sted: 

Bliver forligte med Gud!

21 Den, som ikke kendte Synd, har han gjort 

til Synd for os, for at vi skulle blive Guds 

Retfærdighed i ham.

FILIPPERNE 3:9 og findes i ham, så jeg ikke 

har min Retfærdighed, den af Loven, men 

den ved Tro på Kristus, Retfærdigheden fra 

Gud på Grundlag af Troen,

KOLOSSENSERN 2:14 og udslettede 

det imod os rettede Gældsbrev med dets 

Befalinger, hvilket gik os imod, og han har 

taget det bort ved at nagle det til Korset;

HEBRÆERNE 1:8 men om Sønnen,: "Din 

Trone, o Gud! står i al Evighed, og Rettens 

Kongestav er dit Riges Kongestav.

HEBRÆERNE 7:26 Thi en sådan 

Ypperstepræst var det også, som sømmede 

sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, 

adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

HEBRÆERNE 10:14 Thi med et eneste 

Offer har han for bestandig fuldkommet 

DANIEL



311

dem, som helliges.

1 JOHANNES 3:8 Den, som gør Synden, 

er af Djævelen; thi Djævelen har syndet 

fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn 

åbenbaret, for at han skulde nedbryde 

Djævelens Gerninger.

Se også: 3 Mosebog 25:8; 4 Mosebog 14:35; Salme 45:8; Esajas 
53:10,11; Esajas 56:1; Esajas 61:1; Jeremias 23:5,6; Ezekiel 4:6; 

Lukas 24:44,45; 1 Korinterne 1:30; 2 Korinterne 5:21; Kolossensern 
1:20; Hebræerne 2:17; Hebræerne 9:11-14,26; Aabenbaringe 14:6.

A07 Han skal være Israels Messias.

F01 Messias død er forudsagt.

F04 Konsekvenserne af forkastelsen af 

Messias

DANIEL 9:25 Og du skal vide og forstå: Fra 

den Tid Ordet om Jerusalems Genrejsning og 

Opbyggelse udgik, indtil en Salvet, en Fyrste, 

kommer, er der syv Uger; og i to og tresindstyve 

Uger skal det genrejses og opbygges med Torve og 

Gader under Tidernes Trængsel.

ESAJAS 55:4 Se, jeg gjorde ham til Vidne 

for Folkeslag, til Folkefærds Fyrste og 

Hersker.

MARKUS 13:14 Men når I se Ødelæggelsens 

Vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør, 

(den, som læser det, han give Agt! ) da skulle 

de, som ere i Judæa, fly til Bjergene;

JOHANNES 1:41 Denne finder først sin egen 

Broder Simon og siger til ham: "Vi have 

fundet Messias" (hvilket er udlagt: Kristus).

APOSTELENES GERNINGER 3:15 Men 

Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste 

fra de døde, hvorom vi ere Vidner.

APOSTELENES GERNINGER 5:31 Ham har 

Gud ved sin højre Hånd ophøjet til en Fyrste 

og Frelser for at give Israel Omvendelse og 

Syndernes Forladelse.

Se også: Esajas 9:5; Mikas 5:1; Matthæus 24:15; Johannes 4:25.

F01 Messias død er forudsagt.

DANIEL 9:26 Men efter de to og tresindstyve 

Uger skal en Salvet bortryddes uden Dom, 

og Byen og Helligdommen skal ødelægges 

tillige med en Fyrste. Og Enden kommer med 

Oversvømmelse, og indtil Enden skal der være 

Krig, den fastsatte Ødelæggelse.

ESAJAS 53:8 Fra Trængsel og Dom blev 

han taget, men hvem i hans Samtid tænkte, 

da han reves fra de levendes Land, at han 

ramtes for mit Folks Overtrædelse?

MATTHÆUS 24:2 Men han svarede og sagde til 

dem: "Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg 

eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo 

skal nedbrydes."

MARKUS 9:12 Men han sagde til dem: 

"Elias kommer først og genopretter 

alting; og hvorledes er der skrevet om 

Menneskesønnen? At han skal lide meget og 

foragtes.

MARKUS 13:2 Og Jesus sagde til ham: "Ser 

du disse store Bygninger? der skal ikke lades 

Sten på Sten, som jo skal nedbrydes."

LUKAS 21:24 Og de skulle falde for 
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Sværdets Od og føres fangne til alle 

Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes 

af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider 

fuldkommes.

LUKAS 24:26 Burde ikke Kristus lide dette 

og indgå til sin Herlighed?"

LUKAS 24:46 Og han sagde til dem: 

"Således er der skrevet, at Kristus skulde lide 

og opstå fra de døde på den tredje Dag,

JOHANNES 11:51 Men dette sagde han ikke af 

sig selv; men da han var Ypperstepræst i det 

År, profeterede han at Jesus skulde dø for 

Folket;

52 og ikke for Folket alene, men for at han også 

kunde samle Guds adspredte Børn sammen 

til eet.

JOHANNES 12:32 og jeg skal, når jeg bliver 

ophøjet fra Jorden, drage alle til mig."

33 Men dette sagde han for at betegne, hvilken 

Død han skulde dø.

34 Skaren svarede ham: "Vi have hørt af Loven, 

at Kristus bliver evindelig, og hvorledes siger 

da du, at Menneskesønnen bør ophøjes? 

Hvem er denne Menneskesøn?"

Se også: Lukas 19:43,44; Lukas 21:6; 1 Peter 2:24; 1 Peter 3:18.

F04 Konsekvenserne af forkastelsen af 

Messias

H09 Profeti om hans folks fremtid.

DANIEL 9:27 Og pagten skal ophæves for 

de mange i een Uge, og i Ugens sidste Halvdel 

skal Slagtoffer og Afgrødeoffer ophøre, og 

Ødelæggelsens Vederstyggelighed skal sættes på 

det hellige Sted, indtil den fastsatte Undergang 

udøser sig over Ødelæggeren.

MATTHÆUS 24:14 Og dette Rigets 

Evangelium skal prædikes i hele Verden til et 

Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal 

Enden komme.

15 Når I da se Ødelæggelsens 

Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved 

Profeten Daniel, stå på hellig Grund, (den, 

som læser det, han give Agt!)

MARKUS 13:14 Men når I se Ødelæggelsens 

Vederstyggelighed stå, hvor den ikke bør, 

(den, som læser det, han give Agt! ) da skulle 

de, som ere i Judæa, fly til Bjergene;

LUKAS 21:20 Men når I se Jerusalem 

omringet af Krigshære, da forstår, at dens 

Ødelæggelse er kommen nær.

21 Da skulle de, som ere i Judæa, fly til 

Bjergene; og de, som ere inde i Staden, 

skulle vige bort derfra; og de, som ere på 

Landet, skulle ikke gå ind i den.

22 Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad 

skrevet er, skal opfyldes.

23 Men ve de frugtsommelige og dem, som 

give Die, i de Dage; thi der skal være stor 

Nød på Jorden og Vrede over dette Folk.

24 Og de skulle falde for Sværdets Od og føres 

fangne til alle Hedningerne; og Jerusalem 

skal nedtrædes af Hedningerne, indtil 

Hedningernes Tider fuldkommes.

Se også: 5 Mosebog 4:26-28; 5 Mosebog 28:15; 5 Mosebog 31:28,29; 
Esajas 10:22,23; Esajas 28:22; Daniel 8:13; Daniel 11:36; Daniel 

12:11; 1 Tessalonikerne 2:14-16.
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B18 Helligdom, skønhed og helligdom hos 

Messias.

DANIEL 10:5 Og jeg løftede Øjnene og 

skuede, og se, der var en Mand, som var 

iført linnede Klæder og havde et Bælte af fint 

Ofirguld om Hofterne.

6 Hans Legeme var som Krysolit, hans Ansigt 

strålede som Lynet, hans Øjne var som 

Ildsluer, hans Arme og Ben som blankt 

Kobber og hans Røst som en larmende Hob.

AABENBARINGE 1:13 og midt imellem de 

syv Lysestager en, lig en Menneskesøn, iført 

en fodsid Kjortel og omgjordet om Brystet 

med et Guldbælte.

14 Men hans Hoved og Hår var hvidt som hvid 

Uld, som Sne; og hans Øjne som Ildslue;

15 og hans Fødder lignede skinnende Malm, 

når det gløder i Ovnen; og hans Røst var som 

mange Vandes Lyd;

16 og i sin højre Hånd havde han syv Stjerner; 

og af hans Mund udgik der et tveægget, 

skarpt Sværd, og hans Udseende var som 

Solen, når den skinner i sin Kraft.

17 Og da jeg så ham, faldt jeg ned for hans 

Fødder som død; og han lagde sin højre 

Hånd på mig og sagde:

Se også: Matthæus 17:2; Lukas 9:29; Aabenbaringe 19:12.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

DANIEL 12:1 Til den Tid skal Mikal stå 

frem, den store fyrste, som værner dit Folks 

Sønner, og en Trængselstid kommer, som 

hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der 

var Folkeslag til. Men på den Tid skal dit 

Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.

ESAJAS 4:3 Den, som er levnet i Zion 

og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes 

hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i 

Jerusalem,

MATTHÆUS 24:21 thi der skal da være 

en Trængsel så stor, som der ikke har været 

fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller 

ikke skal komme.

LUKAS 10:20 Dog, glæder eder ikke 

derover, at Ånderne ere eder lydige; men 

glæder eder over, at eders Navne ere 

indskrevne i Himlene."

AABENBARINGE 3:5 Den, som sejrer, 

han skal således iføres hvide Klæder, og jeg 

vil ikke udslette hans Navn af Livets Bog, og 

jeg vil bekende hans Navn for min Fader og 

for hans Engle.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #2; Salme 69:29; Esajas 9:6; Esajas 26:20,21; Jeremias 
30:7; Ezekiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Markus 13:19; 

Lukas 21:23,24; Filipperne 4:3; Aabenbaringe 13:8; Aabenbaringe 
16:17-21; Aabenbaringe 19:11-16.

H02 Messias dom om fremtiden.

DANIEL 12:2 Og mange af dem, der sover 

under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, 

andre til Skam, til evig Afsky.
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MATTHÆUS 25:31 Men når 

Menneskesønnen kommer i sin Herlighed 

og alle Englene med ham, da skal han sidde 

på sin Herligheds Trone.

32 Og alle Folkeslagene skulle samles foran 

ham, og han skal skille dem fra hverandre, 

ligesom Hyrden skiller Fårene fra Bukkene.

33 Og han skal stille Fårene ved sin højre Side 

og Bukkene ved den venstre.

34 Da skal Kongen sige til dem ved sin højre 

Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! 

arver det Rige, som har været eder beredt fra 

Verdens Grundlæggelse.

APOSTELENES GERNINGER 17:31 Thi 

han har fastsat en Dag, på hvilken han vil 

dømme Jorderige med Retfærdighed ved en 

Mand, som han har beskikket dertil, og dette 

har han bevist for alle ved at oprejse ham fra 

de døde."

ROMERNE 2:16 på den Dag, da Gud vil 

dømme Menneskenes skjulte Færd ifølge 

mit Evangelium ved Jesus Kristus.

1 TESSALONIKERNE 4:14 Thi når vi tro, at 

Jesus er død og opstanden, da skal også Gud 

ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med 

ham.

AABENBARINGE 20:12 Og jeg så de døde, 

de store og de små, stående for Tronen, og 

Bøger bleve åbnede; og en anden Bog blev 

åbnet, som er Livets Bog; og de døde bleve 

dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, 

efter deres Gerninger.

Se også: #5; #6; Job 19:25-27; Matthæus 22:32; Romerne 9:21.

H03 Messias fremtidig kongerige.

DANIEL 12:3 De forstandige skal stråle 

som Himmelhvælvingens Glans, og de, der 

førte de mange til Retfærdighed, skal lyse 

som Stjerner evigt og altid.

MATTHÆUS 13:43 Da skulle de 

retfærdige skinne som Solen i deres Faders 

Rige. Den.

MATTHÆUS 19:28 Men Jesus sagde 

til dem: "Sandelig, siger jeg eder, at i 

Igenfødelsen, når Menneskesønnen sidder 

på sin Herligheds Trone, skulle også I, 

som have fulgt mig, sidde på tolv Troner og 

dømme Israels tolv Stammer.

FILIPPERNE 2:16 idet I fremholde Livets Ord, 

mig til Ros på Kristi Dag, at jeg ikke har 

løbet forgæves, ej heller arbejdet forgæves.

17 Ja, selv om jeg bliver ofret under Ofringen 

og Betjeningen af eders Tro, så glæder jeg 

mig og glæder mig med eder alle.

1 TESSALONIKERNE 2:19 Thi hvem er vort 

Håb eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, 

når ikke også I ere det for vor Herre Jesus 

Kristus i hans Tilkommelse?

20 I ere jo vor Ære og Glæde.

Se også: #1; Daniel 11:33,35; Lukas 1:16,17; 1 Korinterne 3:10; 
Efeserne 4:11.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

HOSEAS 1:10 Men Israeliternes Tal skal 

blive som Sandet ved Havet, der ikke kan 

måles eller tælles. Og i Stedet for "I er ikke 

mit Folk" skal de kaldes "den levende Guds 

Børn".

11 Judæerne og Israeliterne skal slå sig 

sammen og sætte en og samme Høvding 

over sig og drage op af Landet; thi stor er 

Jizreels Dag.

1 MOSEBOG 13:16 og jeg vil gøre dit 

Afkom som Jordens Støv, så at det lige så 

lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle 

Jordens Støv.

JOHANNES 11:52 og ikke for Folket alene, men 

for at han også kunde samle Guds adspredte 

Børn sammen til eet.

APOSTELENES GERNINGER 2:47 idet de 

lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. 

Men Herren føjede daglig til dem nogle, 

som lode sig frelse.

ROMERNE 9:26 og det skal ske, at på det 

Sted, hvor der blev sagt til dem: I ere ikke 

mit Folk, der skulle de kaldes den levende 

Guds Børn."

27 Men Esajas udråber over Israel: "Om end 

Israels Børns Tal var som Havets Sand, så 

skal kun Levningen frelses.

GALATERNE 3:27 Thi I, så mange som bleve 

døbte til Kristus, have iført eder Kristus.

28 Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke 

Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; 

thi alle ere I een i Kristus Jesus.

29 Men når I høre Kristus til, da ere I jo 

Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

GALATERNE 6:15 Thi hverken Omskærelse 

eller Forhud er noget, men en ny Skabning.

16 Og så mange, som vandre efter denne 

Rettesnor, over dem være Fred og 

Barmhjertighed, og over Guds Israel!

EFESERNE 1:10 for at oprette en 

Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at 

sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i 

Himlene, og det, som er på Jorden, i ham,

HEBRÆERNE 11:12 Derfor avledes 

der også af en, og det en udlevet, som 

Himmelens Stjerner i Mangfoldighed og 

som Sandet ved Havets Bred, det, som ikke 

kan tælles.

13 I Tro døde alle disse uden at have opnået 

Forjættelserne; men de så dem langt borte 

og hilsede dem og bekendte, at de vare 

fremmede og Udlændinge på Jorden.

AABENBARINGE 7:4 Og jeg hørte 

Tallet på de beseglede, hundrede og fire og 

fyrretyve Tusinde beseglede af alle Israels 

Børns Stammer:

Se også: #1; #2; #3; 1 Mosebog 32:12; Esajas 43:5,6; Esajas 49:17-
26; Esajas 54:1-3; Esajas 60:4-22; Esajas 66:20-22; Hoseas 2:22.
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B20 Kongens kærlighed til sit folk.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

HOSEAS 2:14 Så giver jeg hende hendes 

Vingårde der og Akors Dal til en Håbets Dør. 

Der skal hun synge som i Ungdommens 

Dage, som da hun drog op fra Ægyptens 

Land.

15 På hin Dag, lyder det fra HERREN, skal 

hun påkalde sin Ægtemand, og ikke mere 

Baalerne.

16 Baalsnavnene fjerner jeg fra hendes Mund, 

ej mer skal Navnene huskes.

17 På hin Dag slutter jeg en Pagt for dem 

med Markens Dyr og Himmelens Fugle og 

Jordens Kryb; Bue, Sværd og Stridsvåben 

sønderbryder jeg i Landet, og jeg lader dem 

bo trygt.

18 Jeg trolover mig med dig for evigt, jeg 

trolover mig med dig med Retfærd og Ret, 

med Miskundhed og Barmhjertighed;

19 jeg trolover mig med dig i Troskab, og du 

skal kende HERREN.

20 Da skal det ske på hin Dag, at jeg bønhører, 

lyder det fra HERREN, ja, at jeg bønhører 

Himlen, at den så bønhører Jorden,

21 og Jorden bønhører Hornet, Mosten og 

Olien, og de bønhører Jizreel.

22 Jeg sår hende ud i Landet, mod Nådeløs er 

jeg nådig og siger til Ikke-mit-Folk: "Mit Folk 

er du!" og han skal sige: "Min Gud!"

ESAJAS 11:6 Og Ulven skal gå hos 

Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven 

og Ungløven græsse sammen, dem driver en 

lille Dreng.

7 Kvien og Bjørnen bliver Venner, deres Unger 

ligger Side om Side, og Løven æder Strå som 

Oksen;

8 den spæde skal lege ved Øglens Hul, den 

afvante række sin Hånd til Giftslangens 

Rede.

ESAJAS 54:5 Thi din Ægtemand er din 

Skaber, hans Navn er Hærskarers HERRE, 

din Genløser er Israels Hellige, han kaldes al 

Jordens Gud.

HABAKKUK 2:4 Se, opblæst, uredelig er 

Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve 

ved sin Tro.

MATTHÆUS 11:27 Alle Ting ere mig 

overgivne af min Fader; og ingen kender 

Sønnen uden Faderen, og ingen kender 

Faderen uden Sønnen, og den, for hvem 

Sønnen vil åbenbare ham.

JOHANNES 17:3 Men dette er det evige Liv, at 

de kende dig, den eneste sande Gud, og den, 

du udsendte, Jesus Kristus.

ROMERNE 1:17 Thi deri åbenbares Guds 

Retfærdighed af Tro for Tro, som der er 

skrevet: "Men den retfærdige skal leve af 

Tro."

ROMERNE 9:24 Og hertil kaldte han også os, 

ikke alene af Jøder, men også af Hedninger,

25 som han også siger hos Hoseas: "Det, som 

ikke var mit Folk, vil jeg kalde mit Folk, 

og hende, som ikke var den elskede; den 

elskede;

26 og det skal ske, at på det Sted, hvor der blev 

sagt til dem: I ere ikke mit Folk, der skulle 

de kaldes den levende Guds Børn."
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ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

2 KORINTERNE 11:2 Thi jeg er nidkær 

for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo 

trolovet eder med een Mand for at fremstille 

en ren Jomfru for Kristus.

HEBRÆERNE 8:11 Og de skulle 

ikke lære hver sin Medborger og hver sin 

Broder og sige: Kend Herren; thi de skulle 

alle kende mig, fra den mindste indtil den 

største iblandt dem.

1 JOHANNES 5:20 Men vi vide, at Guds Søn er 

kommen, og han har givet os Forstand til 

at kende den sande; og vi ere i den sande, i 

hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande 

Gud og evigt Liv.

AABENBARINGE 12:6 Og Kvinden flyede 

ud i Ørkenen,hvor hun har et Sted beredt fra 

Gud, for at man skal ernære hende der eet 

Tusinde, to Hundrede og tresindstyve Dage.

AABENBARINGE 12:14 Og den støre Ørns 

tvende Vinger bleve givne Kvinden, for at 

hun skulde flyve til Ørkenen, til sit Sted, der 

hvor hun næres en Tid og Tider og en halv 

Tid, borte fra Slangen.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: #1; #2; #5; 3 Mosebog 26:40-45; 5 Mosebog 26:17-19; 
5 Mosebog 30:3-5; Esajas 49:13-26; Esajas 51:3; Jeremias 2:2; 

Jeremias 3:12-24; Jeremias 24:7; Jeremias 30:18-22; Jeremias 31:1-
37; Jeremias 32:36-41; Jeremias 33:6-26; Ezekiel 34:22-31; Ezekiel 

36:8-15; Ezekiel 37:11-28; Ezekiel 39:25-29; Hoseas 1:11; Amos 9:11-
15; Mikas 7:14-20; Zefanias 3:12-20; Zakarias 1:16,17; Zakarias 

8:12-15; Zakarias 10:9-12; Zakarias 13:9.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

HOSEAS 3:4 Thi i lang Tid skal 

Israeliterne vente uden Konge og Fyrste, 

uden Slagtoffer og, Stenstøtte, uden Efod og 

Husgud.

MATTHÆUS 24:1 Og Jesus gik ud, bort fra 

Helligdommen, og hans Disciple kom 

til ham for at vise ham Helligdommens 

Bygninger.

2 Men han svarede og sagde til dem: "Se I 

ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her 

skal ikke lades Sten på Sten, som jo skal 

nedbrydes."

LUKAS 21:24 Og de skulle falde for 

Sværdets Od og føres fangne til alle 

Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes 

af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider 

fuldkommes.

JOHANNES 19:15 De råbte nu: "Bort, bort 

med ham! korsfæst ham!" Pilatus siger til 

dem: "Skal jeg korsfæste eders Konge?" 

Ypperstepræsterne svarede: "Vi have ingen 

Konge uden Kejseren."

Se også: 1 Mosebog 49:10; Ezekiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; Daniel 
9:27; Daniel 12:11; Mikas 5:1-4; Zakarias 13:2; Hebræerne 10:26.
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E23 Messias skal omdanne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

HOSEAS 3:5 Siden skal Israeliterne 

omvende sig og søge HERREN deres Gud og 

David, deres Konge, og bævende komme til 

HERREN og hans Velsignelse i de sidste Dage.

APOSTELENES GERNINGER 15:16 "Derefter 

vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids 

faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg 

atter opbygge og oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

18 Gud kender fra Evighed af alle sine 

Gerninger.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

HEBRÆERNE 1:1 Efter at Gud fordum havde 

talt mange Gange og på mange Måder, til 

Fædrene ved Profeterne, så har han ved 

Slutningen af disse Dage talt til os ved sin 

Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved 

hvem han også har skabt Verden;

Se også: #2; Jeremias 3:22,23; Hoseas 5:15; Hoseas 10:3.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

HOSEAS 6:1 "Kom, vi vil tilbage til 

HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, 

han slog os, vil også forbinde.

2 Om to Dage gør han os levende, rejser os op 

den tredje; da lever vi for hans Åsyn.

ROMERNE 11:15 Thi dersom deres Forkastelse 

er Verdens Forligelse, hvad bliver da deres 

Antagelse andet end Liv ud af døde?

ROMERNE 11:26 og så skal hele Israel frelses, 

som der er skrevet: "Fra Zion skal Befrieren 

komme, han skal afvende Ugudeligheder fra 

Jakob;

1 KORINTERNE 15:4 og at han blev 

begravet; og at han er bleven oprejst den 

tredje Dag, efter Skrifterne;

Se også: #1; #2; 1 Mosebog 1:9-13; 4 Mosebog 17:8; Esajas 26:19; 
Esajas 55:7; Jeremias 3:22; Klagesangene 3:22,40,41; Hoseas 
5:15; Hoseas 14:1; Lukas 24:21; Johannes 2:1; Romerne 14:8; 

Aabenbaringe 11:14,15.

H03 Messias fremtidig kongerige.

HOSEAS 6:3 Så lad os da kende, jage efter 

at kende HERREN! Som Morgenrøden er 

hans Opgang vis. Da kommer han til os som 

Regn, som Vårregn, der væder Jorden."

2 SAMUEL 23:3 Jakobs Gud talede til 

mig, Israels Klippe sagde: "En retfærdig 

Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i 

Gudsfrygt,

4 han stråler som Morgenrøden, som den 

skyfri Morgensol, der fremlokker Urter af 
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Jorden efter Regn."

LUKAS 1:78 for vor Guds inderlige 

Barmhjertigheds Skyld, ved hvilken Lyset fra 

det høje har besøgt os

JOHANNES 17:3 Men dette er det evige Liv, at 

de kende dig, den eneste sande Gud, og den, 

du udsendte, Jesus Kristus.

AABENBARINGE 22:16 Jeg, Jesus, har 

sendt min Engel til at vidne for eder 

disse Ting om Menighederne, jeg er 

Davids Rodskud og Slægt, den strålende 

Morgenstjerne.

Se også: #1; #2; Hoseas 10:12; 2 Peter 1:19.

E02 Messias tjenestested.

HOSEAS 11:1 Jeg fik Israel kær i hans 

Ungdom, fra Ægypten kaldte jeg min søn

MATTHÆUS 2:13 Men da de vare dragne bort, 

se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm 

for Josef og siger: "Stå op, og tag Barnet og 

dets Moder med dig og fly til Ægypten og 

bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes 

vil søge efter Barnet for at dræbe det."

14 Og han stod op og tog Barnet og dets Moder 

med sig om Natten og drog bort til Ægypten.

15 Og han var der indtil Herodes's Død, for at 

det skulde opfyldes, som er talt af Herren 

ved Profeten, der siger: "Fra Ægypten kaldte 

jeg min Søn."

E04 Messias sejr over synd.

E Messias mission og tjeneste.

E14 Messias skal besejre døden og mørket.

H03 Messias fremtidig kongerige.

HOSEAS 13:14 Dem skal jeg fri fra 

Dødsriget, løse fra Døden! Nej, Død, hvor 

er din Pest, Dødsrige, hvor er din Sot? Til 

Mildhed kender jeg ej, thi et sært Barn er 

han.

1 KORINTERNE 15:52 i et Nu, i et Øjeblik, 

ved den sidste Basun; thi Basunen skal lyde, 

og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, 

og vi skulle forvandles.

53 Thi dette forkrænkelige må iføre sig 

Uforkrænkelighed, og dette dødelige iføre 

sig Udødelighed.

54 Men når dette forkrænkelige har iført sig 

Uforkrænkelighed, og dette dødelige har 

iført sig Udødelighed, da skal det Ord 

opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt 

til Sejr."

55 "Død, hvor er din Sejr? Død, hvor er din 

Brod?"

56 Men Dødens Brod er Synden, og Syndens 

Kraft er Loven.

57 Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved 

vor Herre Jesus Kristus!

Se også: Esajas 26:19; 1 Korinterne 15:21,22; 2 Korinterne 5:4; 
Aabenbaringe 20:13; Aabenbaringe 21:14.

G05 Messias skal se megen gavn.

H03 Messias fremtidig kongerige.

HOSEAS 14:5 Jeg læger deres Frafald, 

elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig 

fra dem.
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6 Jeg vil være Israel som Dug, han skal 

blomstre som Liljen, Rod skal han slå som 

en Poppel

7 og bugne af Skud, som et Olietræ stå i Pragt, 

som Libanon dufte.

8 Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de 

avle, skyde som en Vinstok med Ry som 

Libanons Vin.

9 Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg 

hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en 

grøn Cypres, du får din Frugt fra mig.

ESAJAS 44:3 Thi jeg udgyder Vand 

på det tørstende, Strømme på det tørre 

Land, udgyder min Ånd på din Æt, min 

Velsignelse over dit Afkom;

4 de skal spire som Græs mellem Vande, som 

Pile ved Bækkenes Løb.

HØJSANGEN 2:3 Som et Æbletræ blandt 

Skovens Træer er min Ven blandt unge 

Mænd. I hans Skygge har jeg Lyst til at 

sidde, hans Frugt er sød for min Gane.

MIKAS 4:4 Da sidder hver under sin 

Vinstok og sit Figenfræ, og ingen.

MIKAS 5:6 Da bliver Jakobs Rest i de 

mange Folkeslags Midte som Dug, der 

kommer fra HERREN, som Regnens Dråber 

på Græs, der ikke venter på nogen eller bier 

på Menneskens Børn.

ZAKARIAS 3:10 På hin Dag, lyder det fra 

Hærskarers HERRE, skal I byde hverandre 

til Gæst under Vinstok og Figenfræ.

LUKAS 3:8 Bærer da Frugter, som ere 

Omvendelsen værdige, og begynder ikke 

at sige ved eder selv: Vi have Abraham til 

Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække 

Abraham Børn af disse Sten.

9 Men Øksen ligger også allerede ved Roden 

af Træerne; så bliver da hvert Træ, som 

ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i 

Ilden."

LUKAS 6:43 Thi der er intet godt Træ, 

som bærer rådden Frugt, og intet råddent 

Træ, som bærer god Frugt

44 Thi hvert Træ kendes på sin egen Frugt; 

thi man sanker ikke Figener af Torne, 

ikke heller plukker man Vindruer af en 

Tornebusk.

JOHANNES 15:2 Hver Gren på mig, som ikke 

bærer Frugt, den borttager han, og hver den, 

som bærer Frugt, renser han, for at den skal 

bære mere Frugt.

3 I ere allerede rene på Grund af det Ord, som 

jeg har talt til eder.

4 Bliver i mig, da bliver også jeg i eder. 

Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig 

selv, uden den bliver på Vintræet, således 

kunne I ikke heller, uden I blive i mig.

5 Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som 

bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen 

Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.

6 Om nogen ikke bliver i mig, han bliver 

udkastet som en Gren og visner; man sanker 

dem og kaster dem i Ilden, og de brændes.

7 Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i 

eder, da beder, om hvad som helst I ville, og 

det skal blive eder til Del.

8 Derved er min Fader herliggjort, at I bære 

megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.

Se også: #1; #2; Salme 72:16; Esajas 27:6; Esajas 35:2; Esajas 
57:18; Jeremias 2:21; Jeremias 3:22; Jeremias 33:6; Ezekiel 17:8,22-

24; Hoseas 2:11; Hoseas 10:1; Joel 2:22; Habakkuk 3:17,18.
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H02 Messias dom om fremtiden.

JOEL 2:1 Stød i horn på Zion, blæs alarm på 

mit hellige Bjerg! Alle i landet skal bæve, thi 

HERRENs Dag, den kommer;

JOEL 2:2-12

JOEL 2:13 Sønderriv Hjerterne, ej eders 

Klæder, vend om til HERREN eders Gud! 

Thi nådig og barmhjertig er han, langmodig 

og rig på Miskundhed, han angrer det onde.

14 Måske slår han om og angrer og levner 

Velsignelse efter sig, Afgrødeoffer og 

Drikoffer til HERREN eders Gud.

JOEL 2:15-17

ROMERNE 2:4 Eller foragter du 

hans Godheds og Tålmodigheds og 

Langmodigheds Rigdom og ved ikke, at 

Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

1 TESSALONIKERNE 5:2 thi I vide selv grant, 

at Herrens Dag kommer som en Tyv om 

Natten.

1 PETER 4:7 Men alle Tings Ende er 

kommen nær; værer derfor årvågne og ædru 

til Bønner!

Se også: #5; Salme 103:8; Esajas 57:15; 66:2; Amos 3:6; Mikas 
7:18; Zefanias 2:3; 3:11; Zakarias 8:3; Malakias 4:2.

E16 Messias skal velsigne sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

JOEL 2:18 Og HERREN blev nidkær for 

sit Land og fik Medynk med sit Folk.

19 Og HERREN svarede sit Folk: Se, jeg sender 

eder korn, Most og Olie, så I kan mættes 

deraf; og jeg vil ikke længer gøre eder til 

Skændsel iblandt Hedningerne.

JOEL 2:20-22

23 Og I, Zions Sønner, fryd eder, vær glade i 

HERREN eders Gud! Thi han giver eder 

Føde til Frelse, idet han sender eder Regn, 

Tidligregn og Sildigregn, som før.

JOEL 2:24-25

JOEL 2:26 I skal spise og mættes og 

love HERREN eders Guds Navn, fordi han 

handler underfuldt med eder; og mit Folk 

skal i Evighed ikke blive til Skamme.

27 Og I skal kende, at jeg er i Israels Midte, og 

at jeg, og ingen anden er HERREN eders 

Gud; og mit Folk skal i Evighed ikke blive til 

Skamme.

ROMERNE 9:23 også for at kundgøre sin 

Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-

Kar, som han forud havde beredt til 

Herlighed?

JAKOB 5:11 Se, vi prise dem salige, 

som have holdt ud. I have hørt om 

Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra 

Herren; thi Herren er såre medlidende og 

barmhjertig.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

Se også: #1; #2; #3; Salme 72:6,7.
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E27 At give et nyt hjerte og en ny ånd.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

JOEL 3:1 Og det skal ske derefter, at jeg vil 

udgyde min ånd over alt kød, eders Sønner 

og eders Døtre skal profetere, eders gamle 

skal drømme Drømme og eders unge skue 

Syner;

2 også over Trælle og Trælkvinder vil jeg 

udgyde min Ånd i de Dage.

ESAJAS 44:3 Thi jeg udgyder Vand 

på det tørstende, Strømme på det tørre 

Land, udgyder min Ånd på din Æt, min 

Velsignelse over dit Afkom;

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

LUKAS 11:13 Dersom da I, som ere onde, 

vide at give eders Børn gode Gaver, hvor 

meget mere skal da Faderen fra Himmelen 

give den Helligånd til dem, som bede ham!"

JOHANNES 3:5 Jesus svarede: "Sandelig, 

sandelig, siger jeg dig, uden nogen bliver 

født af Vand og Ånd, kan han ikke komme 

ind i Guds Rige.

JOHANNES 7:38 Den, som tror på mig, af 

hans Liv skal der, som Skriften har sagt, 

flyde levende Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

JOHANNES 14:16 Og jeg vil bede Faderen, og 

han skal give eder en anden Talsmand til at 

være hos eder evindelig,

17 den Sandhedens Ånd, som Verden ikke kan 

modtage, thi den ser den ikke og kender den 

ikke; men I kende den, thi den bliver hos 

eder og skal være i eder.

JOHANNES 15:26 Men når Talsmanden 

kommer, som jeg skal sende eder fra 

Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra 

Faderen, da skal han vidne om mig.

JOHANNES 16:7 Men jeg siger eder 

Sandheden: Det er eder gavnligt, at jeg 

går bort, thi går jeg ikke bort, kommer 

Talsmanden ikke til eder; men går jeg bort, 

så vil jeg sende ham til eder.

8 Og når han kommer, skal han overbevise 

Verden om Synd og om Retfærdighed og om 

Dom.

9 Om Synd, fordi de ikke tro på mig;

10 men om Retfærdighed, fordi jeg går til min 

Fader, og I se mig ikke længer;

11 men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er 

dømt.

12 Jeg har endnu meget at sige eder; men I 

kunne ikke bære det nu.

13 Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, 

skal han vejlede eder til hele Sandheden; 

thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad 

som helst han hører, skal han tale, og de 

kommende Ting skal han forkynde eder.

14 Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af 

mit og forkynde eder.

APOSTELENES GERNINGER 2:16 men dette 

er, hvad der et sagt ved Profeten Joel:

17 "Og det skal ske i de sidste Dage, siger 

Gud, da vil jeg udgyde af min Ånd over alt 

Kød; og eders Sønner og eders Døtre skulle 
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profetere, og de unge iblandt eder skulle se 

Syner, og de gamle iblandt eder skulle have 

Drømme.

18 Ja, endog over mine Trælle og over mine 

Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min 

Ånd, og de skulle profetere.

APOSTELENES GERNINGER 10:44 Medens 

Peter endnu talte disse Ord, faldt den 

Helligånd på alle dem, som hørte Ordet.

45 Og de troende af Omskærelsen, så mange, 

som vare komne med Peter, bleve meget 

forbavsede over, af den Helligånds Gave var 

bleven udgydt også over Hedningerne;

APOSTELENES GERNINGER 13:2 Medens 

de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde 

den Helligånd: "Udtager mig Barnabas og 

Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet 

dem."

ROMERNE 5:5 men Håbet beskæmmer 

ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore 

Hjerter ved den Helligånd, som blev given 

os.

ROMERNE 8:13 thi dersom I leve efter Kødet, 

skulle I dø, men dersom l ved Ånden døde 

Legemets Gerninger, skulle I leve.

14 Thi så mange som drives af Guds Ånd, disse 

ere Guds Børn.

15 I modtoge jo ikke en Trældoms Ånd atter til 

Frygt, men I modtoge en Sønneudkårelses 

Ånd, i hvilken vi råbe: Abba, Fader!

16 Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi ere 

Guds Børn.

1 KORINTERNE 2:12 Men vi have ikke 

fået Verdens Ånd, men Ånden fra Gud, for 

at vi kunne vide, hvad der er os skænket af 

Gud;

13 og dette tale vi også, ikke med Ord, lærte af 

menneskelig Visdom, men med Ord, lærte 

af Ånden, idet vi tolke åndelige Ting med 

åndelige Ord.

1 KORINTERNE 6:19 Eller vide I ikke, 

at eders Legeme er et Tempel for den 

Helligånd, som er i eder, hvilken I have fra 

Gud, og at I ikke ere eders egne?
Se også: Ordsprogene 1:23; Matthæus 12:32; Romerne 8:9-12; 
1 Korinterne 12:4,8,11,13; 1 Korinterne 15:45; 2 Korinterne 3:6; 

Galaterne 4:6; 2 Tessalonikerne 2:13; 1 Peter 1:11,12.

H02 Messias dom om fremtiden.

JOEL 3:3 Og jeg lader ske Tegn på Himmelen 

og på Jorden, Blod, Ild og Røgstøtter.

4 Solen skal vendes til Mørke og Månen til 

Blod, før HERRENs store og frygtelige Dag 

kommer.

5 Men enhver, som påkalder HERRENs 

Navn, skal frelses; thi på Zions Bjerg og 

i Jerusalem skal der være Frelse, som 

HERREN har sagt; og til de undslupne skal 

hver den høre, som HERREN kalder.

MATTHÆUS 24:29 Men straks efter 

de Dages Trængsel skal Solen formørkes og 

Månen ikke give sit Skin og Stjernerne falde 

ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter 

skulle rystes.

30 Og da skal Menneskesønnens Tegn vise 

sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens 

Stammer jamre sig, og de skulle se 

Menneskesønnen komme på Himmelens 

Skyer med Kraft og megen Herlighed.

31 Og han skal udsende sine Engle med 

stærktlydende Basun, og de skulle samle 

hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene 
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Ende af Himmelen til den anden.

MATTHÆUS 27:45 Men fra den sjette 

Time blev der Mørke over hele Landet indtil 

den niende Time.

MARKUS 13:24 Men i de dage, efter den 

Trængsel, skal Solen formørkes, og Månen 

ikke give sit Skin,

25 og Stjernerne skulle falde ned fra 

Himmelen, og de Kræfter, som ere i 

Himlene, skulle rystes.

LUKAS 21:11 Og store Jordskælv skal der 

være her og der og Hungersnød og Pest, og 

der skal ske frygtelige Ting og store Tegn fra 

Himmelen.

LUKAS 21:25 Og der skal ske Tegn i Sol 

og Måne og Stjerner, og på Jorden skulle 

Folkene ængstes i Fortvivlelse over Havets 

og Bølgernes Brusen,

26 medens Mennesker forsmægte af Frygt og 

Forventning om de Ting, som komme over 

Jorderige; thi Himmelens Kræfter skulle 

rystes.

APOSTELENES GERNINGER 2:19 Og jeg 

vil lade ske Undere på Himmelen oventil 

og Tegn på Jorden nedentil, Blod og Ild og 

rygende Damp.

20 Solen skal forvandles til Mørke og Månen til 

Blod, førend Herrens store og herlige Dag 

kommer.

21 Og det skal ske, enhver, som påkalder 

Herrens Navn, skal frelses."

AABENBARINGE 6:12 Og jeg så, da 

det åbnede det sjette Segl, da skete der et 

stort Jordskælv, og Solen blev sort som en 

Hårsæk, og Månen blev helt som Blod.

13 Og Himmelens Stjerner faldt ned på Jorden, 

ligesom et Figentræ nedkaster sine umodne 

Figen, når det rystes af et stærkt Vejr.

Se også: #5; #6; #7; Salme 50:15; Esajas 13:9,10; Esajas 34:4,5; 
Joel 2:10; Joel 3:15; Zakarias 13:9; Romerne 10:11-14; 1 Korinterne 

1:2.

E21 Messias skal tilgive synd.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H10 Profeti af den evige fredelig Kongerige.

     

JOEL 3:6 Thi se, i de Dage og på den Tid, når 

jeg vender Judas og Jerusalems Skæbne,

JOEL 3:2-16

JOEL 3:22 Og I skal kende, at jeg er 

HERREN eders Gud, som bor på Zion, 

mit hellige Bjerg. Jerusalem skal blive en 

Helligdom, og fremmede skal ikke mere 

drage derigennem.

23 På hin Dag skal Bjergene dryppe af Most og 

Højene flyde med Mælk; alle Judas Bække 

skal strømme med Vand, og en kilde skal 

vælde frem fra HERRENs Hus og vande 

Akaciedalen.

24 Ægypten skal blive øde, Edom en øde Ørk 

for deres Vold mod Judæerne, i hvis Land de 

udgød uskyldigt Blod.

25 Og Juda skal være beboet evindelig, 

Jerusalem fra Slægt til Slægt.

26 Jeg hævner deres Blod, som jeg endnu ikke 

har hævnet; og HERREN bor på Zion.

DANIEL 12:1 Til den Tid skal Mikal stå 

frem, den store fyrste, som værner dit Folks 

Sønner, og en Trængselstid kommer, som 

hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der 

var Folkeslag til. Men på den Tid skal dit 
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Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.

MIKAS 4:7 Det haltende gør jeg til 

en Rest, det svage til et kraftigt Folk; og 

HERREN er Konge over dem på Zions Bjerg 

fra nu og til evig Tid.

ZAKARIAS 13:1 På hin Dag skal en Kilde 

vælde frem for Davids Hus og Jerusalems 

Indbyggere mod Synd og Urenhed.

JOHANNES 4:13 Jesus svarede og sagde til 

hende: "Hver den, som drikker af dette 

Vand, skal tørste igen.

14 Men den, som drikker af det Vand, som jeg 

giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men 

det Vand, som jeg giver ham, skal blive i 

ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et 

evigt Liv."

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

AABENBARINGE 21:6 Og han sagde til 

mig: De ere skete. Jeg er Alfa og Omega, 

Begyndelsen og Enden. Jeg vil give den 

tørstige af Livets Vands Kilde uforskyldt.

AABENBARINGE 21:27 Og intet urent skal 

komme ind i den, ej heller nogen, som øver 

Vederstyggelighed og Løgn; kun de, som ere 

skrevne i Lammets Livets Bog.

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.

2 Midt i dens Gade og på begge Sider af 

Floden voksede Livets Træ, som bar tolv 

Gange Frugt og gav hver Måned sin Frugt; 

og Bladene af Træet tjente til Lægedom for 

Folkeslagene.

3 Og der skal intet bandlyst være mere; og 

Guds og Lammets Trone skal være i den, og 

hans Tjenere skulle tjene ham,

Se også: #1; #2; #3; #5; 5 Mosebog 30:3; Anden Krønikebog 6:36-
39; Esajas 4:3-6; Esajas 11:11-16; Esajas 19:1-15; Esajas 33:20-22; 
Esajas 41:17-20; Esajas 52:1; Esajas 55:12,13; Jeremias 16:15,16; 
Jeremias 23:3-8; Jeremias 30:3,18; Jeremias 31:23-25; Jeremias 
49:17; Klagesangene 4:21,22; Ezekiel 35:1-15; Ezekiel 36:25-38; 

Ezekiel 37:21-28; Ezekiel 39:25-29; Ezekiel 43:12; Ezekiel 47:1-12; 
Joel 2:27; Amos 9:13-15; Zefanias 3:14-20; Zakarias 8:3; Zakarias 

10:10-12; Zakarias 14:8,9,18-21; Malakias 1:3,4.
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F08 Detaljerne om Messias død.

AMOS 8:9 På hin Dag lader jeg det ske, 

så lyder det fra den Herre HERREN, at Solen 

går ned ved Middag, og Jorden bliver mørk 

ved højlys Dag.

MATTHÆUS 27:45 Men fra den sjette 

Time blev der Mørke over hele Landet indtil 

den niende Time.

Se også: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Messias arbejde skal velsignes.

AMOS 8:11 Se, Dage skal komme, lyder 

det fra den Herre HERREN, da jeg sender 

Hunger i Landet, ikke Hunger efter Brød, 

ikke Tørst efter Vand, men efter at høre 

HERRENs Ord.

MATTHÆUS 4:25 Og store Skarer fulgte ham 

fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og 

Judæa og fra Landet hinsides Jordan.

MATTHÆUS 7:28 Og det skete, da Jesus havde 

fuldendt disse Ord, vare Skarerne slagne af 

Forundring over hans Lære;

MATTHÆUS 8:1 Men da han var gået ned ad 

Bjerget, fulgte store Skarer ham.

MATTHÆUS 9:36 Men da han så Skarerne, 

ynkedes han inderligt over dem; thi de vare 

vanrøgtede og forkomne som Får, der ikke 

have Hyrde.

MATTHÆUS 12:23 Og alle Skarerne 

forfærdedes og sagde: "Mon denne skulde 

være Davids Søn?"

MATTHÆUS 13:34 Alt dette talte Jesus 

til Skarerne i Lignelser, og uden Lignelse 

talte han intet til dem,

MATTHÆUS 21:11 Men Skarerne 

sagde: "Det er Profeten Jesus fra Nazareth i 

Galilæa."

MATTHÆUS 22:33 Og da Skarerne 

hørte dette, bleve de slagne af Forundring 

over hans Lære.

Se også: Matthæus 9:33; Matthæus 12:15; Matthæus 13:2; 
Matthæus 14:13; Matthæus 15:30,31; Markus 10:1; Lukas 4:42; 

Lukas 5:15; Lukas 9:11.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E20 Messias skal lave en ny pagt.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

AMOS 9:11 På hin dag rejser jeg Davids 

faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, 

hvad der sank i Grus, og bygger den som i 

gamle Dage,

12 så de tager Edoms Rest i Eje og alle de Folk, 

over hvilke mit Navn er nævnt, lyder det fra 

HERREN, som fuldbyrder dette.

13 Se, Dage skal komme, lyder det fra 

HERREN, da Plovmand følger Høstmand 

i Hælene og Drueperser Sædemand, da 

Bjergene drypper med Most og alle Høje 

flyder.

14 Da vender jeg mit Folk Israels skæbne, og 

de skal bygge de ødelagte byer og bo deri, 

de skal plandte vingåre og drikke vinen, 

anlægge haver og spise frugten.
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15 Jeg planter dem i deres jord, og de skal 

aldrig mere rykkes op af deres jord, som jeg 

gav dem, siger herren din Gud.

APOSTELENES GERNINGER 15:14 Simon 

har fortalt, hvorledes Gud først drog Omsorg 

for at tage ud af Hedninger et Folk for sit 

Navn.

15 Og dermed stemme Profeternes Tale 

overens, som der er skrevet:

16 "Derefter vil jeg vende tilbage og atter 

opbygge Davids faldne Hytte, og det 

nedrevne af den vil jeg atter opbygge og 

oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 

mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

Se også: #1; #2; #3; #4; Esajas 11:14; Esajas 14:1,2; Obadias 1:8.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

OBADIAS 1:17 Men på Zions Bjerg skal der 

være Frelse, og det skal være en Helligdom, 

og Jakobs Hus skal tage sine Ejendomme i 

Eje.

18 Jakobs Hus skal blive en Ild og Josefs Hus 

en Lue, men Esaus Hus skal blive Strå, og 

de skal sætte Ild derpå og fortære det, og 

ingen af Esaus Hus skal undslippe, så sandt 

HERREN har talet.

19 De skal tage Sydlandet i Ejesammen 

med Esaus Bjerge og Lavlandet sammen 

med Filisterne; deskal tage Efraims Mark 

i Eje sammen med Samarias Mark og 

Ammoniterne sammen med Gilead.

20 Og de landflygtige i Hala og Habor skal tage 

Kana'anæernes Land i Eje indtil Zarepta, 

og de landflygtige fra Jerusalem, som er i 

Sefarad, skal tage Sydlandets Byer i Eje.

21 Da drager Redningsmænd fra Zions Bjerg 

op for at holde Dom over Esaus Bjerge. Og 

så skal Riget være HERRENs.

SALME 2:6 "Jeg har dog indsat min 

Konge på Zion, mit hellige Bjerg!"

SALME 102:16 Og HERRENs Navn skal 

Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens 

Konger;

ESAJAS 24:23 Månen blues og Solen 

skæmmes, thi Hærskarers HERRE viser, 

han er Konge på Zions Bjerg, i Jerusalem; 

for hans Ældstes Øjne er Herlighed.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

HEBRÆERNE 12:22 Men I ere komne 

til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, 

til det himmelske Jerusalem og til Englenes 

Titusinder i Højtidsskare

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 14:1 Og jeg så, og se, 

Lammet stod på Zions Bjerg, og med det 

hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som 

havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet 

på deres Pander.

AABENBARINGE 21:27 Og intet urent skal 

komme ind i den, ej heller nogen, som øver 

Vederstyggelighed og Løgn; kun de, som ere 

skrevne i Lammets Livets Bog.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Messias opstandelse forudsiges.

JONAS 2:1 Men HERREN bød en stor 

Fisk slugeJonas; og Jonas var i Fiskens Bug 

tre Dage og tre Nætter.

JONAS 2:3 og sagde: Jeg råbte i Nøden 

til HERREN, og han svarede mig; jeg skreg 

fra Dødsrigets Skød, og du hørte min Røst.

4 Du kasted mig i Dybet midt i Havet, 

Strømmen omgav mig; alle dine Brændinger 

og Bølger skyllede over mig.

5 Jeg tænkte: "Bort er jeg stødt fra dine Øjne, 

aldrig mer skal jeg skue dit hellige Tempel."

6 Vandene trued min Sjæl, Dybet omgav mig, 

Tang var viklet om mit Hoved; til Bjergenes 

Rødder

7 steg jeg ned, til Jordens Slåer, de evige 

Grundvolde; da drog du mit Liv op af 

Graven, HERRE min Gud.

8 Da min Sjæl vansmægtede i mig, kom jeg 

HERREN i Hu, og min Bøn steg op til dig i 

dit hellige Tempel.

MATTHÆUS 12:39 Men han svarede 

og sagde til dem: "En ond og utro Slægt 

forlanger Tegn, men der skal intet Tegn 

gives den uden Profeten Jonas's Tegn.

40 Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre 

Nætter i Havdyrets Bug, således skal 

Menneskesønnen være tre Dage og tre 

Nætter i Jordens Skød.

41 Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen 

sammen med denne Slægt og fordømme 

den; thi de omvendte sig ved Jonas's 

Prædiken; og se, her er mere end Jonas.

MATTHÆUS 16:4 En ond og utro Slægt 

forlanger Tegn; men der skal intet Tegn 

gives den uden Jonas's Tegn." Og han forlod 

dem og gik bort.

Se også: 1 Mosebog 22:4; Anden Kongebog 20:8; Salme 27:13; 
Salme 42:8; Salme 66:11,12; Salme 68:21; Salme 69:1-3.
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B06 Messias er den gode hyrde.

B16 Messias magt og styrke.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

MIKAS 2:12 Jeg vil samle dig, hele Jakob, 

opsanke Israels Rest, få dem sammen som 

Får i Fold, som en Hjord i Græsgangens 

Midte; af Mennesker bliver der en Summen.

13 En Vejbryder går foran dem; de bryder 

gennem Porten og går ud. Foran dem 

skrider deres Konge og HERREN i Spidsen 

for dem.

ESAJAS 42:13 HERREN drager ud som 

en Helt, han vækker som en Stridsmand 

sin Kamplyst, han udstøder Krigsskrig, han 

brøler, æsker sine Fjender til Strid.

ESAJAS 55:4 Se, jeg gjorde ham til Vidne 

for Folkeslag, til Folkefærds Fyrste og 

Hersker.

1 KORINTERNE 15:25 Thi han bør være 

Konge, indtil han får lagt alle Fjenderne 

under sine Fødder.

HEBRÆERNE 2:9 men ham, som en kort Tid 

var bleven gjort ringere end Engle, Jesus, se 

vi på Grund af Dødens Lidelse kronet med 

Herlighed og Ære, for at han ved Guds Nåde 

må have smagt Døden for alle.

10 Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld 

alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, når 

han førte mange Sønner til Herlighed, da 

at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand 

igennem Lidelser.

HEBRÆERNE 2:14 Efterdi da Børnene 

ere delagtige i Blod og Kød, blev også han i 

lige Måde delagtig deri, for at han ved Døden 

skulde gøre den magtesløs, som har Dødens 

Vælde, det er Djævelen,

15 og befri alle dem, som på Grund af 

Dødsfrygt vare under Trældom al deres Livs 

Tid.

HEBRÆERNE 6:20 hvor Jesus som 

Forløber gik ind for os, idet han efter 

Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig 

Tid.

AABENBARINGE 6:2 Og jeg så, og se en 

hvid Hest, og han, som sad på den, havde en 

Bue; og der blev givet ham en Krone, og han 

drog ud sejrende og til Sejer.

AABENBARINGE 7:17 Thi Lammet, 

som er midt for Tronen, skal vogte dem og 

lede dem til Livets Vandkilder; og Gud skal 

aftørre hver Tåre af deres Øjne.

AABENBARINGE 17:14 Disse skulle føre 

Krig med Lammet, og Lammet skal sejre 

over dem - fordi det er Herrers Herre og 

Kongers Konge - og de: som ere med det, de 

kaldede og udvalgte og trofaste.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 10:27-30; Aabenbaringe 
19:13-17.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

MIKAS 4:1 Og det skal ske i de 

sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, 

grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig 
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op over Højene.

2 og talrige Folk komme vandrende: "Kom, 

lad os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; os skal han lære sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem HERRENs Ord."

3 Da dømmer han mange Folkeslag imellem, 

skifter Ret mellem talrige, fjerne Folk; deres 

Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd 

til Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd 

mod Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

4 Da sidder hver under sin Vinstok og sit 

Figenfræ, og ingen.

7 Det haltende gør jeg til en Rest, det svage til 

et kraftigt Folk; og HERREN er Konge over 

dem på Zions Bjerg fra nu og til evig Tid.

ESAJAS 2:2 Det skal ske i de sidste Dage, 

at HERRENs Huses Bjerg, grundfæstet på 

Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 

Did skal Folkene strømme

3 og talrige Folkeslag vandre: "Kom, lad 

os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; han skal lære os sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem, HERRENs Ord:"

4 Da dømmer han Folk imellem, skifter Ret 

mellem talrige Folkeslag; deres Sværd 

skal de smede til Plovjern, deres Spyd til 

Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod 

Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

5 Kom, Jakobs Hus, lad os vandre i HERRENs 

Lys!

LUKAS 1:33 Og han skal være Konge over 

Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være 

Ende på hans Kongedømme."

APOSTELENES GERNINGER 17:31 Thi 

han har fastsat en Dag, på hvilken han vil 

dømme Jorderige med Retfærdighed ved en 

Mand, som han har beskikket dertil, og dette 

har han bevist for alle ved at oprejse ham fra 

de døde."

ROMERNE 11:5 Således er der også i den 

nærværende Tid blevet en Levning som et 

Nådes-Udvalg.

6 Men er det af Nåde, da er det ikke mere af 

Gerninger, ellers bliver Nåden ikke mere 

Nåde.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Matthæus 25:31,32; Johannes 5:22-29; 
Apostelenes gerninger 4:32-35.

F13 Detaljer om Messias lidelse.

MIKAS 4:14 Riv nu Sår i din Hud! De bar 

opkastet en Vold imod os; med Stokken slår 
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de Israels Hersker på Kinden.

MATTHÆUS 26:67 Da spyttede de ham 

i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre 

sloge ham på Kinden

68 og sagde: "Profeter os, Kristus, hvem var det, 

der slog dig?"

Se også: Esajas 33:22; Klagesangene 3:30; Matthæus 27:30; 
Johannes 18:22; Johannes 19:3.

A04 Messias findes i al evighed.

C03 Stedet hvor Messias blev født.

MIKAS 5:1 Og du du Betlehems-Efrata, 

liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig 

skal udgå mig een til at være Hersker i Israel. 

Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds 

Dage.

MATTHÆUS 2:4 og han forsamlede alle 

Folkets Ypperstepræster og skriftkloge og 

adspurgte dem, hvor Kristus skulde fødes.

5 Og de sagde til ham: "I Bethlehem i Judæa; 

thi således er der skrevet ved Profeten:

6 Og du, Bethlehem i Judas Land, er 

ingenlunde den mindste iblandt Judas 

Fyrster; thi af dig skal der udgå en Fyrste, 

som skal vogte mit Folk Israel."

LUKAS 1:31 Og se, du skal undfange 

og føde en Søn,og du skal kalde hans Navn 

Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

LUKAS 2:4 Og også Josef gik op fra 

Galilæa, fra Byen Nazareth til Judæa til 

Davids By, som kaldes Bethlehem, fordi han 

var af Davids Hus og Slægt,

5 for at lade sig indskrive tillige med Maria, 

sin trolovede, som var frugtsommelig.

6 Men det skete, medens de vare der, blev 

Tiden fuldkommet til, at hun skulde føde.

7 Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og 

svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi 

der var ikke Rum for dem i Herberget.

JOHANNES 1:1 I Begyndelsen var Ordet, og 

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

JOHANNES 7:41 Andre sagde: "Dette er 

Kristus;" men andre sagde: "Mon da Kristus 

kommer fra Galilæa?

42 Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af 

Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, 

hvor David var?"

1 PETER 1:20 han, som var forud kendt for 

Verdens Grundlæggelse, men blev åbenbaret 

ved Tidernes Ende for eders Skyld,

21 der ved ham tro på Gud, som oprejste ham 

fra de døde og gav ham Herlighed, så at 

eders Tro også er Håb til Gud.

Se også: Rut 4:11; Første Krønikebog 4:4; Salme 102:26-28; 
Salme 132:6; Ordsprogene 8:22-31; Esajas 9:5,6; Esajas 11:1; 

Esajas 53:2; Ezekiel 17:22-24; Ezekiel 34:23,24; Ezekiel 37:22-25; 
Amos 9:11; Zakarias 9:9; Lukas 23:38; Johannes 1:1-3; Johannes 
19:14-22; Hebræerne 13:8; Johannes 1:1; Aabenbaringe 1:11-18; 

Aabenbaringe 19:16; Aabenbaringe 21:6.

B12 Messias perfektion.

H03 Messias fremtidig kongerige.

MIKAS 5:2 Derfor giver han dem hen, 

så længe til hun, som skal føde, føder, og 
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Resten af hans Brødre vender hjem til 

Israeliterne.

3 Han skal stå og vogte i HERRENs Kraft, i 

HERREN sin Guds høje Navn. De skal bo 

trygt, thi nu skal hans Storhed nå Jordens 

Grænser.

MATTHÆUS 1:21 Og hun skal føde en Søn, og 

du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal 

frelse sit Folk fra deres Synder."

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

JOHANNES 10:16 Og jeg har andre Får, som 

ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg 

føre, og de skulle høre min Røst; og der skal 

blive een Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 10:27 Mine Får høre min Røst, og 

jeg kender dem, og de følge mig,

28 og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i 

al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive 

dem ud af min Hånd.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større 

end alle; og ingen kan rive noget af min 

Faders Hånd.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

Se også: #1; #2; #3; Matthæus 25:31; Johannes 14:9-11; 2 
Korinterne 6:16; Aabenbaringe 1:13-18; Aabenbaringe 12:1,2.

B04 Messias guddommelige egenskaber.

E24 Messias skal bringe fred.

MIKAS 5:4 Og han skal være Fred. Når 

Assur trænger ind i vort Land, og når han 

træder ind i vore Borge, stiller vi syv Hyrder 

imod ham og otte fyrstelige Mænd,

JOHANNES 14:27 Fred efterlader jeg eder, min 

Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som 

Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og 

forsage ikke!

ROMERNE 16:20 Men Fredens Gud skal 

hastelig knuse Satan under eders Fødder. 

Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

EFESERNE 2:14 Thi han er vor Fred, han, 

som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets 

Skillevæg,

KOLOSSENSERN 1:20 og ved ham at 

forlige alle Ting med sig, være sig dem på 

Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede 

Fred ved hans Kors's Blod.

HEBRÆERNE 13:20 Men Fredens Gud, 

som førte den store Fårenes Hyrde, vor 

Herre Jesus, op fra de døde med en evig 

Pagts Blod,

Se også: Salme 72:7; Esajas 9:5,6; Lukas 2:14; Johannes 14:27; 
Johannes 16:33; Romerne 3:17; 2 Korinterne 13:11; Efeserne 2:14-
17; Filipperne 4:9; 1 Tessalonikerne 5:23; 2 Tessalonikerne 3:16; 

Hebræerne 7:2.

MIKAS



334

E21 Messias skal tilgive synd.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

MIKAS 7:15 Giv os Undere at skue, som 

da du drog ud af Ægypten;

16 lad Folkene se det og blues ved al deres 

Vælde, lægge Hånd på Mund, lad Ørene 

døves på dem!

17 Lad dem slikke Støv som Slangen, som 

Jordens Kryb, rædde komme frem af deres 

Borge til HERREN vor Gud og ængstes og 

frygte for dig!

18 Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, 

bærer over med Synd hos din Ejendoms 

Rest, ej evigt gemmer på Vrede, men gerne 

er nådig?

19 Han vil atter forbarme sig over os, træde 

vor Brøde under Fod, du vil kaste alle vore 

Synder i Havets Dyb!

20 Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Nåde, 

som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

ANDEN KRØNIKEBOG 7:14 og 

mit Folk, som mit Navn nævnes over, da 

ydmyger sig, beder og søger mit Åsyn og 

vender om fra deres onde Veje, så vil jeg 

høre det i Himmelen og tilgive deres Synd 

og læge deres Land,

ESAJAS 55:7 Den gudløse forlade sin Vej, 

Urettens Mand sine Tanker og vende sig til 

HERREN, at han må forbarme sig, til vor 

Gud, thi han er rund til at forlade.

KLAGESANGENE 3:32 har han voldt 

Kvide, så ynkes han, stor er hans Nåde;

HOSEAS 3:5 Siden skal Israeliterne 

omvende sig og søge HERREN deres Gud 

og David, deres Konge, og bævende komme 

til HERREN og hans Velsignelse i de sidste 

Dage.

ZAKARIAS 10:6 jeg styrker Judas Hus og 

frelser Josefs Hus. Jeg ynkes og fører dem 

hjem, som havde jeg aldrig forstødt dem: 

thi jeg er HERREN deres Gud og bønhører 

dem.

MATTHÆUS 18:21 Da trådte Peter 

frem og sagde til ham: "Herre! hvor ofte skal 

jeg tilgive min Broder, når han synder imod 

mig? mon indtil syv Gange?"

22 Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil 

syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve 

Gange syv Gange.

LUKAS 7:49 Og de, som sade til Bords 

med ham, begyndte at sige ved sig selv: 

"Hvem er denne, som endog forlader 

Synder?"

HEBRÆERNE 10:16 "Dette er den Pagt, 

som jeg vil oprette med dem efter de Dage," 

siger Herren: "Jeg vil give mine Love i deres 

Hjerter, og jeg vil indskrive dem i deres 

Sind,

17 og deres Synder og deres Overtrædelser vil 

jeg ikke mere ihukomme."

1 PETER 2:10 I, som fordum ikke vare et 

Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke 

fandt Barmhjertighed, men nu have fundet 

Barmhjertighed.

Se også: #1; #2; #3; #5; Salme 103:3.

MIKAS



335

C01 Messias fødsel er profeteret.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

HABAKKUK 2:3 thi Synet står ved Magt, 

træffer ind til Tide, usvigeligt iler det 

mod Målet; tøver det, bi så på det, thi det 

kommer; det udebliver ikke."

SALME 130:5 Jeg håber.på HERREN, min 

Sjæl håber på hans Ord,

6 på Herren bier min Sjæl mer end Vægter på 

Morgen, Vægter på Morgen.

ESAJAS 8:17 Jeg bier på HERREN, han, 

som dølger sit Åsyn for Jakobs Hus, til ham 

står mit Håb:

ESAJAS 46:13 Jeg bringer min Ret, den 

er ej fjern, min Frelse tøver ikke; jeg giver 

Frelse på Zion, min Herlighed giver jeg 

Israel.

LUKAS 18:7 Skulde da Gud ikke skaffe 

sine udvalgte Ret, de, som råbe til ham Dag 

og Nat? og er han ikke langmodig, når det 

gælder dem?

8 Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i 

Hast. Men mon Menneskesønnen, når han 

kommer, vil finde Troen på Jorden?"

HEBRÆERNE 10:37 Thi "der er endnu 

kun en såre liden Stund, så kommer han, 

der skal komme, og han vil ikke tøve.

2 PETER 3:9 Herren forhaler ikke 

Forjættelsen (som nogle agte det for en 

Forhaling), men han er langmodig for 

eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen 

skal fortabes, men at alle skulle komme til 

Omvendelse.

Se også: Salme 27:14; Esajas 30:18; Klagesangene 3:25,26; Mikas 
7:7; Lukas 2:25; 2 Tessalonikerne 2:6-8; Jakob 5:7,8.

E25 Messias skal blive troet og rost.

HABAKKUK 2:4 Se, opblæst, uredelig er 

Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve 

ved sin Tro.

ROMERNE 1:17 Thi deri åbenbares Guds 

Retfærdighed af Tro for Tro, som der er 

skrevet: "Men den retfærdige skal leve af 

Tro."

GALATERNE 2:16 men da vi vide, at et 

Menneske ikke bliver retfærdiggjort af 

Lovens Gerninger, men kun ved Tro på Jesus 

Kristus, så have også vi troet på Kristus 

Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte al 

Tro på Kristus og ikke af Lovens Gerninger; 

thi af Lovens Geringer skal intet Kød blive 

retfærdiggjort.

GALATERNE 3:11 Men at ingen bliver 

retfærdiggjort for Gud ved Lov, er åbenbart, 

thi "deri retfærdige skal leve af Tro."

12 Men Loven beror ikke på Tro; men: "Den, 

som gør disse Ting, skal leve ved dem."

HEBRÆERNE 10:38 Men min 

retfærdige skal leve af Tro; og dersom han 

unddrager sig, har min Sjæl ikke Behag i 

ham."

Se også: Esajas 53:11; Jeremias 23:5; Matthæus 27:19; Apostelenes 
gerninger 3:14; Apostelenes gerninger 22:14; Johannes 2:1; Johannes 

5:10-12.
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H03 Messias fremtidig kongerige.

HABAKKUK 2:14 Thi Jorden skal fyldes af 

Kundskab om HERRENs Herlighed, som 

Vandene dækker Havets Bund.

ESAJAS 11:9 Der gøres ej ondt og voldes 

ej Men i hele mit hellige Bjergland; thi 

Landet er fuldt af HERRENs Kundskab, som 

Vandene dækker Havets Bund.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; Salme 67:1-8; Salme 72:19; Salme 86:9; Salme 98:1-
8; Esajas 6:3.
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D05 Messias skal være Forløseren.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZEFANIAS 3:9 Thi da vil jeg give Folkene 

rene Læber, så de alle påkalder HERREN og 

tjener ham endrægtigt.

ZEFANIAS 3:10-11

ZEFANIAS 3:12 Jeg levner i din Midte et 

Folk, som er ydmygt og ringe, og Israels Rest 

skal lide på HERRENs Navn.

13 Uret øver de ikke og taler ej Løgn, der findes 

ej i deres Mund en svigefuld Tunge; thi de 

skal græsse og raste uden at skræmmes.

14 Jubl, du Zions Datter, Israel, råb højt, glæd 

dig og fryd dig af hele dit Hjerte, Jerusalems 

Datter!

15 HERREN har slettet din Dom, bortdrevet 

dine Fjender. I din Midte er Israels Konge, 

HERREN, ej mere skuer du ondt.

16 På hin Dag skal der siges til Jerusalem: Frygt 

ikke, Zion, lad ikke Hænderne synke!

17 I dig er HERREN din Gud, en Helt, som 

frelser. Han glæder sig over dig med Fryd, 

han tier i sin Kærlighed, han fryder sig over 

dig med Jubel som på Festens Dag;

ZEFANIAS 3:18-19

ZEFANIAS 3:20 På hin Tid bringer jeg eder 

hjem, og på hin Tid samler jeg eder; thi jeg 

giver eder Ry og Ære blandt alle Jordens 

Folkeslag, når jeg vender eders Skæbne for 

eders Øjne, siger HERREN.

EZEKIEL 37:24 Min Tjener David skal være 

Konge over dem, og alle skal de have en og 

samme Hyrde. De skal følge mine Lovbud 

og holde mine Vedtægter og gøre efter dem.

25 De skal bo i det Land, jeg gav min Tjener 

Jakob, der hvor deres Fædre boede; de 

skal bo der til evig Tid, de, deres Børn og 

Børnebørn; og min Tjener David skal være 

deres Fyrste evindelig.

MATTHÆUS 21:9 Men Skarerne, som gik 

foran ham og fulgte efter, råbte og sagde: 

"Hosanna Davids Søn! velsignet være den, 

som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i 

det højeste!"

MATTHÆUS 26:61 "Denne har sagt: 

Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det 

op i tre Dage."

62 Og Ypperstepræsten stod op og sagde til 

ham: "Svarer du intet på, hvad disse vidne 

imod dig?"

63 Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til 

Orde og sagde til ham: "Jeg besværger dig 

ved den levende Gud, at du siger os, om du 

er Kristus, Guds Søn."

MATTHÆUS 27:12 Og da han blev 

anklaget af Ypperstepræsterne og de Ældste, 

svarede han intet.

13 Da siger Pilatus til ham: "Hører du ikke, 

hvor meget de vidne imod dig?"

14 Og han svarede ham end ikke på et eneste 

Ord, så at Landshøvdingen undrede sig såre.

LUKAS 4:18 "Herrens Ånd er over 

mig, fordi han salvede mig til at forkynde 

Evangelium for fattige; han har sendt mig 

for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, 

og blinde, at de skulle få deres Syn, for at 

sætte plagede i Frihed,

19 for at forkynde et Herrens Nådeår."

LUKAS 24:47 og at der i hans Navn 

skal prædikes Omvendelse og Syndernes 
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Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes 

fra Jerusalem.

JOHANNES 13:1 Men før Påskehøjtiden, da 

Jesus vidste, at hans Time var kommen, til 

at han skulde gå bort fra denne Verden til 

Faderen, da, ligesom han havde elsket sine 

egne, som vare i Verden, så elskede han dem 

indtil Enden.

JOHANNES 15:11 Dette har jeg talt til eder, 

for at min Glæde kan være i eder, og eders 

Glæde kan blive fuldkommen.

12 Dette er min Befaling, at I skulle elske 

hverandre, ligesom jeg har elsket eder.

13 Større Kærlighed har ingen end denne, at 

han sætter sit Liv til for sine Venner.

ROMERNE 8:37 Men i alt dette mere end 

sejre vi ved ham, som elskede os.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 19:1 Derefter hørte 

jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i 

Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og 

Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Esajas 62:1-7; Esajas 65:19; Jeremias 
32:41; Matthæus 28:18,19; Apostelenes gerninger 6:7; Apostelenes 

gerninger 9:15; Aabenbaringe 19:7.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

HAGGAJ 2:7 og jeg vil ryste alle Folkene, 

og da skal alle Folkenes Skatte komme hid, 

og jeg fylder dette Hus med Herlighed, siger 

Hærskarers HERRE.

8 Mit er Sølvet, og mit er Guldet, lyder det fra 

Hærskarers HERRE.

9 Dette Hus's kommende Herlighed bliver 

større end den tidligere, siger Hærskarers 

HERRE, og på dette Sted vil jeg give Fred, 

lyder det fra Hærskarers HERRE.

10 På den fire og tyvende Dag i den niende 

Måned i Darius's andet Regeringsår kom 

HERRENs Ord ved Profeten Haggaj således:

1 MOSEBOG 49:10 Ikke viger 

Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans 

Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, 

ham skal Folkene lyde.

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

ROMERNE 14:17 Thi Guds Rige består ikke 

i at spise og drikke, men i Retfærdighed og 

Fred og Glæde i den Helligånd.

2 KORINTERNE 3:9 Thi når 

Fordømmelsens Tjeneste havde Herlighed, 

er meget mere Retfærdighedens Tjeneste rig 

på Herlighed.

10 Ja, det herlige er jo i dette Tilfælde endog 

uden Herlighed i Sammenligning med den 

endnu større Herlighed.

AABENBARINGE 21:2 Og jeg så den 

hellige Stad, det nye Jerusalem, stige ned fra 

Himmelen fra Gud, beredt som en Brud, der 

er smykket før sin Brudgom.

3 Og jeg hørte en høj Røst fra Himmelen, som 

sagde: Se, Guds Telt er hos Menneskene, og 

han skal bo hos dem, og de skulle være hans 

Folk, og Gud selv skal være hos dem og være 

deres Gud.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

C01 Messias fødsel er profeteret.

HAGGAJ 2:24 På hin Dag, lyder det fra 

Hærskarers HERRE, tager jeg dig, min 

Tjener Zerubbabel, Sjealtiels Søn. lyder det 

fra HERREN, og gør dig til en Seglring; thi 

dig har jeg udvalgt, lyder det fra Hærskarers 

HERRE.

LUKAS 3:23 Og Jesus selv var omtrent 

tredive År, da han begyndte, og han var, som 

man holdt for, en Søn af Josef Elis Søn,

24 Matthats Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs 

Søn, Josefs Søn,

25 Mattathias's Søn, Amos's Søn, Naums Søn, 

Eslis Søn, Naggajs Søn,

26 Måths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, 

Josefs Søn, Judas Søn,

27 Joanans Søn, Resas Søn, Zorobabels Søn; 

Salathiels Søn, Neris Søn.
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E17 Messias skal bygge Guds tempel.

E19 Messias skal trøste.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

      .

ZAKARIAS 1:16 Derfor, så siger HERREN: 

Jeg vender mig til Jerusalem og forbarmer 

mig over det; mit Hus skal opbygges der, 

lyder det fra Hærskarers HERRE, og der skal 

udspændes Målesnor over Jerusalem.

17 Tal videre: Så siger Hærskarers HERRE: 

Mine Byer skal atter strømme med 

Velsignelse, og HERREN vil atter trøste Zion 

og udvælge Jerusalem.

ESAJAS 40:1 Trøst, ja trøst mit Folk, så 

siger eders Gud,

2 tal Jerusalem kærligt til og råb kun til det, at 

nu er dets Strid til Ende, dets Skyld betalt, 

tvefold Straf har det fået af HERRENs Hånd 

for alle sine Synder.

ESAJAS 40:9 Stig op på højen Bjerg, du 

Zions Glædesbud, løft din Røst med Kraft, 

du Jerusalems Glædesbud, løft den uden 

Frygt og sig til Judas Byer: "Se eders Gud!"

ESAJAS 66:13 som en Moder trøster sin 

Søn, således trøster jeg eder, i Jerusalem 

finder I Trøst.

MATTHÆUS 9:35 Og Jesus gik omkring i 

alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres 

Synagoger og prædikede Rigets Evangelium 

og helbredte enhver Sygdom og enhver 

Skrøbelighed.

LUKAS 4:43 Men han sagde til dem: 

"Også for de andre Byer bør jeg forkynde 

Evangeliet om Guds Rige; thi dertil blev jeg 

udsendt."

APOSTELENES GERNINGER 1:8 Men I 

skulle få Kraft, når den Helligånd kommer 

over eder; og I skulle være mine Vidner både 

i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og 

indtil Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 5:16 Ja, selv 

fra Byerne i Jerusalems Omegn strømmede 

Mængden sammen og bragte syge og 

sådanne, som vare plagede af urene Ånder, 

og de bleve alle helbredte.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

E18 Gud skal bo blandt sit folk.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

       

ZAKARIAS 2:1-2

ZAKARIAS 2:7 Og se, Engelen, som talte 

med mig, trådte frem, og en anden Engel 

trådte frem over for ham,

8 og han sagde til ham: "Løb ben og sig til 

den unge Mand der: Som åbent Land skal 

Jerusalem ligge, så mange Mennesker og 

Dyr skal der være i det.

9 Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en 

Ildmur omkring det og herliggøre mig i det.

ZAKARIAS 2:6-9

ZAKARIAS 2:14 Jubl og glæd dig, Zions 

Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i 

din Midte, lyder det fra HERREN."

15 Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig 

til HERREN og være hans Folk og bo i din 

Midte, og du skal kende, at Hærskarers 
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HERRE har sendt mig til dig.

16 Og HERREN tager Juda til Arvelod på den 

hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

17 Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst 

sig fra sin hellige Bolig.

SALME 40:8 Da sagde jeg: "Se, jeg 

kommer, i Bogrullen er der givet mig 

Forskrift;

LUKAS 2:32 et Lys til at oplyse 

Hedningerne og en Herlighed for dit Folk 

Israel."

JOHANNES 8:14 Jesus svarede og sagde til 

dem: "Om jeg end vidner om mig selv. er 

mit Vidnesbyrd sandt; thi jeg ved, hvorfra jeg 

kom, og hvor jeg går hen; men I vide ikke, 

hvorfra jeg kommer, og hvor jeg går hen.

JOHANNES 8:42 Jesus sagde til dem: "Dersom 

Gud var eders Fader, da elskede I mig; thi 

jeg er udgået og kommen fra Gud; thi jeg er 

heller ikke kommen af mig selv, men han 

har udsendt mig.

JOHANNES 14:28 I have hørt, at jeg sagde til 

eder: Jeg går bort og kommer til eder igen. 

Dersom I elskede mig, da glædede I eder 

over, at jeg går til Faderen; thi Faderen er 

større end jeg.

APOSTELENES GERNINGER 9:15 Men 

Herren sagde til ham: "Gå; thi denne er mig 

et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem 

både for Hedninger og Konger og Israels 

Børn;

ROMERNE 3:29 Eller er Gud alene Jøders 

Gud? mon ikke også Hedningers? Jo, også 

Hedningers;

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

ROMERNE 15:8 Jeg siger nemlig, at 

Kristus er bleven Tjener for omskårne for 

Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste 

Forjættelserne til Fædrene;

9 men at Hedningerne skulle prise Gud for 

hans Barmhjertigheds Skyld, som der er 

skrevet: "Derfor vil jeg bekende dig iblandt 

Hedninger og lovsynge dit Navn,"

10 Og atter siges der: "Fryder eder, I Hedninger, 

med hans Folk!"

11 Og atter: "Lover Herren, alle Hedninger, og 

alle Folkene skulle prise ham."

12 Og atter siger Esajas: "Komme skal Isajs 

Rodskud og han, der rejser sig for at herske 

over Hedninger; på ham skulle Hedninger 

håbe."

HEBRÆERNE 9:27 Og ligesom det er 

Menneskene beskikket at dø een Gang og 

derefter Dom,

28 således skal også Kristus, efter at være 

bleven een Gang ofret for at bære manges 

Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for 

dem, som foruente ham til Frelse.

HEBRÆERNE 10:7 Da sagde jeg: Se, 

jeg er kommen (i Bogrullen er der skrevet 

om mig) for at gøre, Gud! din Villie."

AABENBARINGE 3:11 Jeg kommer snart! 

Hold fast ved det, du har, for at ingen skal 
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tage din Krone.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 16:15 - Se, jeg kommer 

som en Tyv Salig er den, som våger og 

bevarer sine Klæder, så han ikke skal gå 

nøgen, og man skal se hans Skam. -

AABENBARINGE 22:7 Og se, jeg kommer 

snart. Salig er den, som bevarer denne Bogs 

Profetis Ord.

AABENBARINGE 22:12 Se, jeg kommer 

snart, og min Løn er med mig til at betale 

enhver, efter som hans Gerning er.

AABENBARINGE 22:17 Og Ånden og 

Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: 

Kom! Og den, som tørster, han komme; den, 

som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

AABENBARINGE 22:20 Han, som vidner 

disse Ting, siger: Ja, jeg kommer snart! 

Amen.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 17:13; Apostelenes gerninger 
10:45; Apostelenes gerninger 11:1,18; Hebræerne 10:9; 1 Peter 5:4.

C01 Messias fødsel er profeteret.

D05 Messias skal være Forløseren.

D10 Messias skal være dommeren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 3:1 Derpå lod han mig se 

Ypperstepræsten Josua, og han stod foran 

HERRENs Engel, medens Satan stod ved 

hans højre Side for at føre Klage imod ham.

2 Men HERREN,sagde til Satan: "HERREN 

true dig, Satan, HERREN true dig, han, som 

udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en Brand, 

som er reddet ud af Ilden?"

3 Josua havde snavsede Klæder på og stod 

foran Engelen;

4 men denne tog til Orde og sagde til dem, 

som stod ham til Tjeneste: "Tag de snavsede 

Klæder af ham!" Og til ham sagde han: "Se, 

jeg har taget din Skyld fra dig, og du skal 

have Højtidsklæder på."

5 Og han sagde: "Sæt et rent Hovedbind på 

hans Hoved!" Og de satte et rent Hovedbind 

på hans Hoved og gav ham rene Klæder på. 

Så trådte HERRENs Engel frem,

ZAKARIAS 3:6-7

ZAKARIAS 3:8 Hør, du Ypperstepræst Josua, 

du og dine Embedsbrødre, som sidder for dit 

Ansigt: de er Varselmænd! Thi se, jeg lader min 

Tjener Zemak komme.

9 Thi se, den Sten, jeg lægger hen for Josua 

- på den ene Sten er syv Øjne - se, jeg rister 

selv dens Indskrift, lyder det fra Hærskarers 

HERRE, og på een Dag udsletter jeg dette 

Lands Skyld.

10 På hin Dag, lyder det fra Hærskarers 

HERRE, skal I byde hverandre til Gæst 

under Vinstok og Figenfræ.

MATTHÆUS 22:11 Da nu Kongen 
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gik ind for at se Gæsterne, så han 

der et Menneske, som ikke var iført 

Bryllupsklædning.

12 Og han siger til ham: Ven! hvorledes 

er du kommen herind og har ingen 

Bryllupsklædning på? Men han tav.

LUKAS 1:32 Han skal være stor og kaldes 

den Højestes Søn; og Gud Herren skal give 

ham Davids, hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

ROMERNE 16:20 Men Fredens Gud skal 

hastelig knuse Satan under eders Fødder. 

Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

EFESERNE 6:11 Ifører eder Guds fulde 

Rustning, for at I må kunne bolde Stand 

imod Djævelens snedige Anløb.

12 Thi for os står Kampen ikke imod Blod 

og Kød, men imod Magterne, imod 

Myndighederne, imod Verdensherskerne i 

dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter 

i det himmelske.

13 Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at 

I må kunne stå imod på den onde Dag og 

bestå efter at have fuldbyrdet alt.

1 JOHANNES 3:8 Den, som gør Synden, 

er af Djævelen; thi Djævelen har syndet 

fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn 

åbenbaret, for at han skulde nedbryde 

Djævelens Gerninger.

AABENBARINGE 4:4 Og omkring 

Tronen var der fire og tyve Troner, og på 

Tronerne sad der fire og tyve Ældste, iførte 

hvide Klæder og med Guldkranse på deres 

Hoveder.

AABENBARINGE 4:10 da falde de fire 

og tyve Ældste ned for ham, som sidder 

på Tronen, og tilbede ham, som lever i 

Evighedernes Evigheder, og lægge deres 

Kranse ned for Tronen og sige:

11 Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få 

Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt 

alle Ting, og på Grund af din Villie vare de, 

og bleve de skabte.

AABENBARINGE 7:9 Derefter så jeg, 

og se en stor Skare, som ingen kunde 

tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk 

og Tungemål, som stod for Tronen og for 

Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med 

Palmegrene i deres Hænder;

10 og de råbte med høj Røst og sagde: Frelsen 

tilhører vor Gud, som sidder på Tronen, og 

Lammet!

11 Og alle Englene stode rundt om Tronen og 

om de Ældste og om de fire Væsener og faldt 

ned for Tronen på deres Ansigt og tilbade 

Gud og sagde:

12 Amen! Velsignelsen og Prisen og 

Visdommen og Taksigelsen og Æren og 

Kraften og Styrken tilhører vor Gud i 

Evighedernes Evigheder! Amen.

13 Og en af de Ældste tog til Orde og sagde til 

mig: Disse, som ere iførte de lange, hvide 

Klæder, hvem ere de? og hvorfra ere de 

komne?

14 Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved 

det. Og han sagde til mig: Det er dem, som 

komme ud af den store Trængsel, og de have 

tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i 

Lammets Blod.

AABENBARINGE 19:8 Og det blev 
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givet hende at iføre sig skinnende, rent 

Linklæde; thi Linklædet er de helliges 

Retfærdshandlinger.

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Esajas 6:2,3; Esajas 64:6; Zakarias 
6:11-13.

D03 Messias hverv som Præst.

E17 Messias skal bygge Guds tempel.

H03 Messias fremtidig kongerige.

  

ZAKARIAS 6:12 med de Ord: "Så siger 

Hærskarers HERRE: Se, der kommer en Mand, 

hvis Navn er Zemak under ham skal det spire, 

og han skal bygge HERRENs Helligdom.

13 Han skal bygge HERRENs Helligdom, og han 

skal vinde Højhed og sidde som Hersker på sin 

Trone: og han skal være Præst ved hans højre 

Side, og der skal være fuld Enighed mellem de 

to.

15 Langvejs fra skal man komme og bygge på 

HERRENs Helligdom; og I skal kende, at 

Hærskarers HERRE har sendt mig til eder. 

Og dersom I adlyder HERREN eders Gud

MATTHÆUS 12:6 Men jeg siger eder, at her er 

det, som er større end Helligdommen.

MATTHÆUS 26:61 "Denne har sagt: 

Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det 

op i tre Dage."

LUKAS 1:31 Og se, du skal undfange 

og føde en Søn,og du skal kalde hans Navn 

Jesus.

32 Han skal være stor og kaldes den Højestes 

Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, 

hans Faders Trone.

33 Og han skal være Konge over Jakobs Hus 

evindelig, og der skal ikke være Ende på 

hans Kongedømme."

JOHANNES 2:19 Jesus svarede og sagde til 

dem: "Nedbryder dette Tempel, og i tre Dage 

vil jeg oprejse det."

20 Da sagde Jøderne: "I seks og fyrretyve År er 

der bygget på dette Tempel, og du vil oprejse 

det i tre Dage?"

21 Men han talte om sit Legemes Tempel.

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

3 Men dette er det evige Liv, at de kende dig, 

den eneste sande Gud, og den, du udsendte, 

Jesus Kristus.

APOSTELENES GERNINGER 2:39 Thi for 

eder er Forjættelsen og for eders Børn og for 

alle dem, som ere langt borte, så mange som 

Herren vor Gud vil tilkalde."

APOSTELENES GERNINGER 15:14 Simon 

har fortalt, hvorledes Gud først drog Omsorg 

for at tage ud af Hedninger et Folk for sit 

Navn.

15 Og dermed stemme Profeternes Tale 

overens, som der er skrevet:

16 "Derefter vil jeg vende tilbage og atter 

opbygge Davids faldne Hytte, og det 

nedrevne af den vil jeg atter opbygge og 

oprejse den igen,

17 for at de øvrige af Menneskene skulle søge 

Herren, og alle Hedningerne, over hvilke 
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mit Navn er nævnet, siger Herren, som gør 

dette."

2 KORINTERNE 6:16 Hvad 

Samstemning har Guds Tempel med 

Afguder? Thi vi ere den levende Guds 

Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo 

og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres 

Gud, og de skulle være mit Folk."

EFESERNE 2:19 Så ere I da ikke mere 

fremmede og Udlændinge, men I ere de 

helliges Medborgere og Guds Husfolk,

20 opbyggede på Apostlenes og Profeternes 

Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er 

Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og 

vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem også I blive medopbyggede til en 

Guds Bolig i Ånden.

HEBRÆERNE 3:3 Thi han er kendt værdig til 

større Herlighed end Moses, i samme Mål 

som den,der har indrettet et Hus, har større 

Ære end Huset selv.

4 Thi hvert Hus indrettes af nogen; men den, 

som har indrettet alt, er Gud.

5 Og Moses var vel tro i hele hans Hus, som 

en Tjener, til Vidnesbyrd om, hvad der 

skulde tales;

6 men Kristus er det som en Søn over hans 

Hus; og hans Hus ere vi, såfremt vi fastholde 

Håbets Frimodighed og Ros urokket indtil 

Enden.

HEBRÆERNE 7:24 men denne har 

et uforgængeligt Præstedømme, fordi han 

bliver til evig Tid,

HEBRÆERNE 10:12 Men denne har 

efter at have ofret eet Offer for Synderne sat 

sig for bestandig ved Guds højre Hånd,

1 PETER 3:22 han, som er faren til 

Himmelen og er ved Guds højre Hånd, efter 

at Engle og Myndigheder og Kræfter ere 

ham underlagte.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

AABENBARINGE 21:22 Og jeg så intet 

Tempel i den; thi dens Tempel er Herren, 

Gud, den almægtige, og Lammet.

Se også: #1; #3; Esajas 9:6; Zakarias 4:1-6; Apostelenes gerninger 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efeserne 1:20-23; Filipperne 2:7-11; 

Hebræerne 2:7-9.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 8:1-2

ZAKARIAS 8:3 Så siger HERREN: Jeg 

vender tilbage til Zion og fæster Bo i 

Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den 

trofaste By, og Hærskarers HERREs Bjerg 

det hellige Bjerg.

4 Så siger Hærskarers HERRE: Atter 

skal gamle Mænd og Kvinder sidde på 

Jerusalems Torve, alle med Stav i Hånd for 

deres Ældes Skyld,

5 og Byens Torve skal vrimle af legende 

Drenge og Piger.

6 Så siger Hærskarers HERRE: Fordi det i 
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disse Dage synes det tiloversblevne af dette 

Folk umuligt, skulde det så også synes mig 

umuligt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

7 Så siger Hærskarers HERRE: Se, jeg frelser 

mit Folk fra Østerleden og Vesterleden

8 og fører dem hjem, og de skal bo i Jerusalem 

og være mit Folk, og jeg vil være deres Gud i 

Trofasthed og Retfærd.

ZAKARIAS 8:9-11

ZAKARIAS 8:12 jeg udsår Fred, Vinstokken 

skal give sin Frugt, Jorden sin Afgrøde 

og Himmelen sin Dug, og jeg giver det 

tiloversblevne af dette Folk det alt sammen i 

Eje.

13 Og som I, både Judas og Israels Hus, har 

været et Forbandelsens Tegn blandt Folkene, 

således skal I, når jeg har frelst eder,blive et 

Velsignelsens. Frygt ikke, fat Mod!

ZAKARIAS 8:14-19

ZAKARIAS 8:20 Så siger Hærskarers HERRE: 

Endnu skal det ske, at Folkeslag og mange 

Byers Indbyggere skal komme,

21 og den ene Bys Indbyggere skal gå til den 

andens og sige: "Lad os vandre hen og bede 

HERREN om Nåde og søge Hærskarers 

HERRE; også jeg vil med."

22 Og mange Folkeslag og talrige Folk skal 

komme og søge Hærskarers HERRE i 

Jerusalem for at bede HERREN om Nåde.

23 Så siger Hærskarers HERRE: I hine Dage 

skal ti Mænd af alle Folks Tungemål gribe fat 

i en Jødes Kappeflig og sige: "Vi vil gå med 

eder; thi vi har hørt, at Gud er med eder."

LUKAS 24:45 Da oplod han deres Forstand 

til at forstå Skrifterne.

46 Og han sagde til dem: "Således er der 

skrevet, at Kristus skulde lide og opstå fra de 

døde på den tredje Dag,

47 og at der i hans Navn skal prædikes 

Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle 

Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

ROMERNE 11:25 Thi jeg vil ikke, Brødre! 

at I skulle være uvidende om denne 

Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge 

i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er 

kommen over Israel, indtil Hedningernes 

Fylde er gået ind;

26 og så skal hele Israel frelses, som der er 

skrevet: "Fra Zion skal Befrieren komme, 

han skal afvende Ugudeligheder fra Jakob;

27 og dette er min Pagt med dem, når jeg 

borttager deres Synder."

28 Efter Evangeliet er de vel Fjender for eders 

Skyld, men efter Udvælgelsen ere de elskede 

for Fædrenes Skyld;

29 thi Nådegaverne og sit Kald fortryder Gud 

ikke.

30 Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod 

Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses 

Ulydighed,

31 således bleve også disse nu ulydige, for at 

også de måtte få Barmhjertighed ved den 

Barmhjertighed, som er bleven eder til Del.

32 Thi Gud har indesluttet alle under 

Ulydighed, for at han kunde forbarme sig 

over alle.

ROMERNE 15:8 Jeg siger nemlig, at 

Kristus er bleven Tjener for omskårne for 

Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste 

Forjættelserne til Fædrene;

9 men at Hedningerne skulle prise Gud for 

hans Barmhjertigheds Skyld, som der er 

skrevet: "Derfor vil jeg bekende dig iblandt 

Hedninger og lovsynge dit Navn,"

10 Og atter siges der: "Fryder eder, I Hedninger, 

med hans Folk!"

11 Og atter: "Lover Herren, alle Hedninger, og 
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alle Folkene skulle prise ham."

12 Og atter siger Esajas: "Komme skal Isajs 

Rodskud og han, der rejser sig for at herske 

over Hedninger; på ham skulle Hedninger 

håbe."

ROMERNE 16:25 Men ham, som kan styrke 

eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af 

Jesus Kristus, i Overensstemmelse med 

Åbenbarelse af en Hemmelighed, som var 

fortiet fra evige Tider,

26 men nu er bragt for Dagen og ved 

profetiske Skrifter efter den evige Guds 

Befaling kundgjort for alle Hedningerne til 

TrosLydighed:

2 KORINTERNE 6:16 Hvad 

Samstemning har Guds Tempel med 

Afguder? Thi vi ere den levende Guds 

Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo 

og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres 

Gud, og de skulle være mit Folk."

GALATERNE 3:8 Men da Skriften forudså, 

at det er af Tro, at Gud retfærdiggør 

Hedningerne, forkyndte den forud 

Abraham det Evangelium: "I dig skulle alle 

Folkeslagene velsignes",

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

AABENBARINGE 21:3 Og jeg hørte en høj 

Røst fra Himmelen, som sagde: Se, Guds 

Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos 

dem, og de skulle være hans Folk, og Gud 

selv skal være hos dem og være deres Gud.

AABENBARINGE 21:24 Og Folkeslagene 

skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger 

bringe deres Herlighed til den,

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 8:43,44; Johannes 12:20,21; 
Aabenbaringe 7:9.

D04 Messias hverv som Konge.

F02 Messias indtræden i Jerusalem er 

forudsagt.

ZAKARIAS 9:9 Fryd dig såre, Zions Datter, råb 

med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge 

kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, 

ydmyg, ridende på et Æsel, på en Asenindes Føl.

1 MOSEBOG 49:10 Ikke viger 

Kongespir fra Juda, ej Herskerstav fra hans 

Fødder, til han, hvem den tilhører; kommer, 

ham skal Folkene lyde.

11 Han binder sit Æsel ved Vinstokken, ved 

Ranken Asenindens Fole, tvætter i Vin sin 

Kjortel, sin Kappe i Drueblod,

ESAJAS 62:11 Se, HERREN lader det høres 

til Jordens Ende: Sig til Zions Datter: "Se, 

din Frelse kommer, se, hans Løn er med 

ham, hans Vinding foran ham!"

MATTHÆUS 21:4 Men dette er sket, for at det 

skulde opfyldes, der er talt ved Profeten, som 
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siger:

5 "Siger til Zions Datter: Se, din Konge 

kommer til dig, sagtmodig og ridende på et 

Asen og på et Trældyrs Føl."

JOHANNES 12:12 Den følgende Dag, da den 

store Skare, som var kommen til Højtiden, 

hørte, at Jesus kom til Jerusalem,

13 toge de Palmegrene og gik ud imod ham og 

råbte: "Hosanna! velsignet være den, som 

kommer, i Herrens Navn, Israels Konge!"

14 Men Jesus fandt et ungt Æsel og satte sig 

derpå, som der er skrevet:

15 "Frygt ikke, Zions Datter! se, din Konge 

kommer, siddende på en Asenindes Føl."

16 Dette forstode hans Disciple ikke først; men 

da Jesus var herliggjort, da kom de i Hu, at 

dette var skrevet om ham, og at de havde 

gjort dette for ham.

Se også: Esajas 12:6; Esajas 40:9; Esajas 52:9,10; Zefanias 3:14,15; 
Zakarias 2:14; Markus 11:7-10; Lukas 19:29-38.

B13 Messias myndighed.

E24 Messias skal bringe fred.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 9:10 Han udrydder Vognene af 

Efraim, Hestene af Jerusalem, Stridsbuerne 

ryddes til Side. Hans Ord stifter Fred mellem 

Folkene, han hersker fra Hav til Hav, fra Floden 

til Jordens Ende.

ZAKARIAS 9:11-12

SALME 72:7 i hans dage blomstrer 

Retfærd, og dyb Fred råder, til Månen forgår.

ESAJAS 9:5 Thi et Barn er født os, 

en Søn er os givet, på hans Skulder skal 

Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: 

Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds 

Fader, Fredsfyrste.

6 Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden 

over Davids Trone og over hans Rige, at det 

må grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd 

fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERREs 

Nidkærhed gør det.

MATTHÆUS 8:27 Men Menneskene 

forundrede sig og sagde: "Hvem er dog 

denne, siden både Vindene og Søen ere ham 

lydige?"

MATTHÆUS 9:6 Men for at I skulle vide, 

at Menneskesønnen har Magt på Jorden 

til at forlade Synder," da siger han til den 

værkbrudne: "Stå op, og tag din Seng, og gå 

til dit Hus!"

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

MARKUS 1:27 Og de bleve alle forfærdede, 

så at de spurgte hverandre og sagde: "Hvad 

er dette? en ny Lære med Myndighed; også 

over de urene Ånder byder han, og de lyde 

ham."

LUKAS 2:14 "Ære være Gud i det højeste! 

og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!

LUKAS 4:32 Og de bleve slagne af 

Forundring over hans Lære, thi hans Tale var 

med Myndighed.

JOHANNES 5:22 Thi heller ikke dømmer 

Faderen nogen, men har givet Sønnen hele 
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Dommen,

JOHANNES 5:27 Og han har givet ham 

Magt til at holde Dom, efterdi han er 

Menneskesøn.

JOHANNES 10:17 Derfor elsker Faderen mig, 

fordi jeg sætter mit Liv til for at tage det 

igen.

18 Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det 

til af mig selv. Jeg har Magt til at sætte det til, 

og jeg har Magt til at tage det igen.

JOHANNES 14:27 Fred efterlader jeg eder, min 

Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som 

Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og 

forsage ikke!

JOHANNES 16:33 Dette har jeg talt til eder, for 

at I skulle have Fred i mig. I Verden have 

I Trængsel; men værer frimodige, jeg har 

overvundet Verden."

JOHANNES 17:1 Dette talte Jesus;og han 

opløftede sine Øjne til Himmelen og sagde: 

"Fader! Timen er kommen; herliggør din 

Søn, for at Sønnen må herliggøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kød, 

for at han skal give alle dem, som du har 

givet ham, evigt Liv.

APOSTELENES GERNINGER 9:31 Så havde 

da Menigheden Fred over hele Judæa og 

Galilæa og Samaria, og den opbyggedes 

og vandrede i Herrens Frygt, og ved den 

Helligånds Formaning voksede den.

APOSTELENES GERNINGER 10:36 det Ord, 

som han sendte til Israels Børn, da han 

forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles 

Herre.

ROMERNE 5:1 Altså retfærdiggjorte af Tro 

have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus 

Krist,

EFESERNE 2:17 Og han kom og forkyndte 

Fred for eder, som vare langt borte, og Fred 

for dem, som vare nær.

2 TESSALONIKERNE 3:16 Men han selv, 

Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle 

Måder! Herren være med eder alle!

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Salme 2:8; Salme 
22:28; Salme 37:11; Salme 67:8; Salme 72:8; Salme 85:9-11; 

Salme 98:3; Salme 122:6-8; Salme 147:14; Esajas 26:12; Esajas 
45:22; Esajas 48:18; Esajas 52:7; Esajas 53:5; Esajas 55:12; Esajas 

57:19; Esajas 62:11; Esajas 66:12; Jeremias 8:11; Jeremias 16:19-21; 
Jeremias 28:9; Jeremias 33:9; Hoseas 1:7; Hoseas 2:18; Mikas 
5:3,9,10; Haggaj 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; Markus 

1:27; Lukas 4:32; Lukas 10:19; Lukas 11:31; Lukas 12:15; Johannes 
10:17,18; Johannes 20:19,21,26; Romerne 10:15,17,18; Romerne 
14:17; 1 Korinterne 15:24; 2 Korinterne 10:4,5; Efeserne 2:14,15; 

Kolossensern 1:20; Kolossensern 3:15; 2 Peter 3:14.

D05 Messias skal være Forløseren.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 10:3-5 

ZAKARIAS 10:6 jeg styrker Judas Hus og 

frelser Josefs Hus. Jeg ynkes og fører dem 

hjem, som havde jeg aldrig forstødt dem: 

thi jeg er HERREN deres Gud og bønhører 

dem.

7 Efraim bliver som en Helt, deres Hjerte 

glædes som af Vin, deres Sønner glædes ved 

Synet. Deres Hjerte frydes i HERREN;

8 jeg fløjter ad dem og samler dem; thi jeg 

udløser dem, og de bliver mange som 

fordum.

9 Blandt Folkeslag strøede jeg dem ud, men de 
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kommer mig i Hu i det fjerne og opfostrer 

Børn til Hjemfærd.

10 Jeg fører dem hjem fra Ægypten, fra Assur 

samler jeg dem og bringer dem til Gilead og 

Libanon, som ikke skal være dem nok.

11 De går gennem Trængselshavet, han 

slår dets Bølger ned. Alle Nilstrømme 

tørkner, Assurs Stolthed styrtes, Ægyptens 

Herskerspir viger.

12 Jeg gør dem stærke i HERREN, de vandrer i 

hans Navn, så lyder det fra HERREN.

MATTHÆUS 24:14 Og dette Rigets 

Evangelium skal prædikes i hele Verden til et 

Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal 

Enden komme.

MATTHÆUS 28:19 Går derfor hen og 

gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet 

I døbe dem til Faderens og Sønnens og den 

Helligånds Navn,

20 og idet I lære dem at holde alt det, som jeg 

har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle 

Dage indtil Verdens Ende."

LUKAS 21:24 Og de skulle falde for 

Sværdets Od og føres fangne til alle 

Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes 

af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider 

fuldkommes.

ROMERNE 11:11 Jeg siger da: Mon de have 

stødt an, for at de skulde falde? Det være 

langt fra! Men ved deres Fald er Frelsen 

kommen til Hedningerne, for at dette kunde 

vække dem til Nidkærhed.

12 Men dersom deres Fald er Verdens Rigdom, 

og deres Tab er Hedningers Rigdom, hvor 

meget mere skal deres Fylde være det!

13 Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For så 

vidt jeg nu er Hedningeapostel, ærer jeg min 

Tjeneste,

14 om jeg dog kunde vække min Slægt til 

Nidkærhed og frelse nogle af dem.

15 Thi dersom deres Forkastelse er Verdens 

Forligelse, hvad bliver da deres Antagelse 

andet end Liv ud af døde?

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelenes gerninger 2:5-11; 1 Peter 
1:1,2; Aabenbaringe 8:7-11.

F04 Konsekvenserne af forkastelsen af 

Messias

H02 Messias dom om fremtiden.

ZAKARIAS 11:4 Således sagde HERREN min 

Gud: Røgt Slagtefårene,

5 hvis Køber slagter dem uden at føle Skyld, 

og hvis Sælger siger: "HERREN være lovet, 

jeg blev rig." Og deres Hyrder sparer dem 

ikke.

6 (Thi jeg vil ikke længer spare Landets 

Indbyggere, lyder det fra HERREN; men se, 

jeg lader hvert Menneske falde i sin Hyrdes 

og sin Konges Hånd; og de skal ødelægge 

Landet, og jeg vil ingen redde af deres 

Hånd).

EZEKIEL 34:23 Jeg sætter een Hyrde over 

dem, min Tjener David, og han skal vogte 

dem; han skal vogte dem, og han skal være 

deres Hyrde.

MIKAS 5:3 Han skal stå og vogte i 

HERRENs Kraft, i HERREN sin Guds høje 

Navn. De skal bo trygt, thi nu skal hans 

Storhed nå Jordens Grænser.

MATTHÆUS 15:24 Men han svarede 

ZAKARIAS



351

og sagde: "Jeg er ikke udsendt uden til de 

fortabte Får af Israels Hus."

MATTHÆUS 23:1 Da talte Jesus til Skarerne og 

til sine Disciple og sagde:

2 På Mose Stol sidde de skriftkloge og 

Farisæerne.

3 Gører og holder derfor alt, hvad de sige eder; 

men gører ikke efter deres Gerninger; thi de 

sige det vel, men gøre det ikke.

4 Men de binde svare Byrder, vanskelige 

at bære, og lægge dem på Menneskenes 

Skuldre;men selv ville de ikke bevæge dem 

med en Finger.

LUKAS 19:41 Og da han kom nær til og så 

Staden, græd han over den og sagde:

42 "Vidste dog også du, ja, selv på denne din 

Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er 

det skjult for dine Øjne.

43 Thi der skal komme Dage over dig, da dine 

Fjender skulle kaste en Vold op omkring dig 

og omringe dig og trænge dig alle Vegne fra;

44 og de skulle lægge dig helt øde og dine Børn 

i dig og ikke lade Sten på Sten tilbage i dig, 

fordi du ikke kendte din Besøgelses Tid."

JOHANNES 19:13 Da Pilatus hørte disse 

Ord, førte han Jesus ud og satte sig på 

Dommersædet, på det Sted, som kaldes 

Stenlagt, men på Hebraisk Gabbatha;

14 men det var Beredelsens dag i Påsken, ved 

den sjette Time. Og han siger til Jøderne: 

"Se, eders Konge!"

15 De råbte nu: "Bort, bort med ham! korsfæst 

ham!" Pilatus siger til dem: "Skal jeg 

korsfæste eders Konge?" Ypperstepræsterne 

svarede: "Vi have ingen Konge uden 

Kejseren."

JOHANNES 21:15 Da de nu havde holdt 

Måltid, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, 

Johannes's Søn, elsker du mig mere end 

disse?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du 

ved,at jeg har dig kær." Han siger til ham: 

"Vogt mine Lam!"

16 Han siger atter anden Gang til ham: "Simon, 

Johannes's Søn, elsker du mig?" Han siger 

til ham: "Ja, Herre! du ved, at jeg har dig 

kær." Han siger til ham: "Vær Hyrde for 

mine Får!"

17 Han siger tredje Gang til ham: "Simon, 

Johannes's Søn, har du mig kær?" Peter blev 

bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til 

ham: "Har du mig kær?" Og han sagde til 

ham: "Herre! du kender alle Ting, du ved, at 

jeg har dig kær." Jesus siger til ham: "Vogt 

mine Får!

Se også: Esajas 40:9-11; Matthæus 23:14,37; Matthæus 24:10; 
Lukas 12:52,53; Lukas 21:16,17; Johannes 12:13; Hebræerne 2:3; 

Hebræerne 10:26,27.

B06 Messias er den gode hyrde.

B15 Messias vil være fuld af medfølelse.

ZAKARIAS 11:7 Så røgtede jeg Slagtefårene 

for Fåreprangerne og tog mig to Stave; 

den ene kaldte jeg "Liflighed", den anden 

"Bånd"; og jeg røgtede Fårene.

MATTHÆUS 9:35 Og Jesus gik omkring i 

alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres 

Synagoger og prædikede Rigets Evangelium 

og helbredte enhver Sygdom og enhver 

Skrøbelighed.

36 Men da han så Skarerne, ynkedes han 

inderligt over dem; thi de vare vanrøgtede og 

forkomne som Får, der ikke have Hyrde.
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MATTHÆUS 11:5 blinde se, og lamme gå, 

spedalske renses, og døve høre, og døde stå 

op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

JOHANNES 10:16 Og jeg har andre Får, som 

ikke høre til denne Fold; også dem bør jeg 

føre, og de skulle høre min Røst; og der skal 

blive een Hjord, een Hyrde.

JOHANNES 17:21 at de må alle være eet; 

ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at også 

de skulle være eet i os, for at Verden må tro, 

at du har udsendt mig.

22 Og den Herlighed, som du har givet mig, 

har jeg givet dem, for at de skulle være eet, 

ligesom vi ere eet,

23 jeg i dem og du i mig, for at de må være 

fuldkommede til eet, for at Verden må 

erkende, at du har udsendt mig og har elsket 

dem, ligesom du har elsket mig.

Se også: Esajas 61:1; Jeremias 5:4; Ezekiel 37:16-23; Zefanias 3:12; 
Zakarias 11:4,10,11,14.

F03 Messias skal afvises.

F11 Messias lidelse.

ZAKARIAS 11:8 (Og jeg ryddede de tre 

Hyrder af Vejen i een Måned). Så tabte jeg 

Tålmodigheden med dem, og de blev også 

kede af mig.

MATTHÆUS 23:34 Derfor se, 

jeg sender til eder Profeter og vise og 

skriftkloge; nogle af dem skulle I slå ihjel 

og korsfæste, og nogle af dem skulle I 

hudstryge i, eders Synagoger og forfølge fra 

Stad til Stad,

35 for at alt det retfærdige Blod skal komme 

over eder, som er udgydt på Jorden, fra 

den retfærdige Abels Blod indtil Sakarias's, 

Barakias's Søns,Blod, hvem I sloge ihjel 

imellem Templet og Alteret.

36 Sandelig, siger jeg eder, alt dette skal komme 

over denne Slægt.

MATTHÆUS 27:20 Men 

Ypperstepræsterne og de Ældste overtalte 

Skarerne til, at de skulde begære Barabbas, 

men ihjelslå Jesus.

LUKAS 12:50 Men en Dåb har jeg at døbes 

med, og hvor ængstes jeg, indtil den er 

fuldbyrdet!

LUKAS 19:14 Men hans Medborgere 

hadede ham og skikkede Sendebud efter 

ham og lod sige: Vi ville ikke, at denne skal 

være Konge over os.

JOHANNES 7:7 Verden kan ikke hade eder; 

men mig hader den, fordi jeg vidner om 

den, at dens Gerninger ere onde.

JOHANNES 15:18 Når Verden hader eder, da 

vid, at den har hadet mig førend eder.

JOHANNES 15:23 Den, som hader mig, hader 

også min Fader.

24 Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt 

dem, som ingen anden har gjort, havde de 

ikke Synd; men nu have de set dem og dog 

hadet både mig og min Fader.

25 Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, må 

opfyldes: De hadede mig uforskyldt.

Se også: Salme 106:40; Esajas 49:7; Jeremias 12:8; Hoseas 9:15.
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H02 Messias dom om fremtiden.

ZAKARIAS 11:9 Og jeg sagde: "Jeg vil 

ikke røgte eder; lad dø, hvad dø skal, lad 

bortkomme, hvad bortkomme skal, og lad de 

andre æde hverandres Kød!"

JEREMIAS 23:33 Når dette Folk eller en Profet 

eller Præst spørger dig: "Hvad er HERRENs 

Byrde?" skal du svare: "Byrden er I, men jeg 

kaster eder af," lyder det fra HERREN.

JEREMIAS 23:39 se, derfor vil jeg løfte eder 

op og kaste eder og den By, jeg gav eder og 

eders Fædre, bort fra mit Åsyn

MATTHÆUS 15:14 Lader dem fare, 

det er blinde Vejledere for blinde; men når 

en blind leder en blind, falde de begge i 

Graven."

MATTHÆUS 21:19 Og han så et 

Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han 

fandt intet derpå uden Blade alene. Og han 

siger til det: "Aldrig i Evighed skal der vokse 

Frugt mere på dig!" Og Figentræet visnede 

straks.

MATTHÆUS 21:43 Derfor siger jeg 

eder, at Guds Rige skal tages fra eder og 

gives til et Folk, som bærer dets Frugter.

MATTHÆUS 23:38 Se, eders Hus lades 

eder øde!

39 Thi jeg siger eder: I skulle ingenlunde se 

mig fra nu af, indtil I sige: Velsignet være 

den, som kommer, i Herrens Navn!"

JOHANNES 8:21 Da sagde han atter til dem: 

"Jeg går bort, og I skulle lede efter mig, og 

I skulle dø i eders Synd; hvor jeg går hen, 

kunne I ikke komme."

JOHANNES 8:24 Derfor har jeg sagt eder, at 

I skulle dø i eders Synder; thi dersom I ikke 

tro, at det er mig, skulle I dø i eders Synder."

APOSTELENES GERNINGER 13:46 Men 

Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: 

"Det var nødvendigt, at Guds Ord først 

skulde tales til eder; men efterdi I støde det 

fra eder og ikke agte eder selv værdige til det 

evige Liv, se, så vende vi os til Hedningerne.

47 Thi således har Herren befalet os: "Jeg har 

sat dig til Hedningers Lys, for at du skal være 

til Frelse lige ud til Jordens Ende."

APOSTELENES GERNINGER 28:26 "Gå hen 

til dette Folk og sig: I skulle høre med eders 

Øren og ikke forstå og se med eders Øjne og 

ikke se;

27 thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og 

med Ørene høre de tungt, og deres Øjne 

have de tillukket, for at de ikke skulle se 

med Øjnene og høre med Ørene og forstå 

med Hjertet og omvende sig, så jeg kunde 

helbrede dem."

28 Derfor være det eder vitterligt, at denne 

Guds Frelse er sendt til Hedningerne; de 

skulle også høre."

AABENBARINGE 22:11 Lad den som gør 

Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene 

fremdeles blive uren, og den retfærdige 

fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige 

fremdeles blive helliggjort.

Se også: Esajas 9:19-21; Jeremias 19:9; Ezekiel 5:10.
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E25 Messias skal blive troet og rost.

F04 Konsekvenserne af forkastelsen af 

Messias

ZAKARIAS 11:10 Så tog jeg Staven, som hed 

"Liflighed". og sønderbrød den for at bryde 

den Overenskomst, jeg havde sluttet (med 

alle Folkeslag;

11 og den blev brudt samme Dag, og 

Fåreprangerne, som holdt Øje med mig, 

kendte, at det var HERRENs Ord).

LUKAS 2:25 Og se, der var en Mand i 

Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand 

var retfærdig og gudfrygtig og forventede 

Israels Trøst, og den Helligånd var over ham.

LUKAS 2:38 Og hun trådte til i den 

samme Stund og priste Gud og talte om 

ham til alle, som forventede Jerusalems 

Forløsning.

LUKAS 21:5 Og da nogle sagde om 

Helligdommen, at den var prydet med 

smukke Sten og Tempelgaver. sagde han:

6 "Disse Ting, som I se - der skal komme 

Dage, da der ikke lades Sten på Sten, som jo 

skal nedbrydes."

LUKAS 21:32 Sandelig, siger jeg eder, at 

denne Slægt skal ingenlunde forgå, førend 

det er sket alt sammen.

LUKAS 23:51 han havde ikke samtykket 

i deres Råd og Gerning, han var fra 

Arimathæa, en jødisk By, og han forventede 

Guds Rige;

LUKAS 24:49 Og se, jeg sender min Faders 

Forjættelse over eder; men I skulle blive 

i Staden, indtil I blive iførte Kraft fra det 

høje."

ROMERNE 9:3 Thi jeg kunde ønske selv at 

være bandlyst fra Kristus til Bedste for mine 

Brødre, mine Frænder efter Kødet,

4 de, som jo ere Israeliter, hvem 

Sønneudkårelsen og Herligheden og 

Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten 

og Forjættelserne tilhøre,

5 hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er 

efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, 

højlovet i Evighed! Amen.

ROMERNE 11:7 Hvad altså? Det, Israel søger 

efter, har det ikke opnået, men Udvalget 

har opnået det; de øvrige derimod bleve 

forhærdede,

8 som der er skrevet: "Gud gav dem en 

Sløvheds Ånd, Øjne til ikke at se med, Øren 

til ikke at høre med indtil den Dag i Dag."

9 Og David siger: "Deres Bord vorde til Snare 

og til Fælde og til Anstød og til Gengældelse 

for dem;

10 deres Øjne vorde formørkede, så de ikke se, 

og bøj altid deres Ryg!"

11 Jeg siger da: Mon de have stødt an, for at 

de skulde falde? Det være langt fra! Men 

ved deres Fald er Frelsen kommen til 

Hedningerne, for at dette kunde vække dem 

til Nidkærhed.

12 Men dersom deres Fald er Verdens Rigdom, 

og deres Tab er Hedningers Rigdom, hvor 

meget mere skal deres Fylde være det!

GALATERNE 3:16 Men Abraham og hans Sæd 

bleve Forjættelserne tilsagte; der siges ikke: 

"og Sædene", som om mange, men som om 

eet: "og din Sæd", hvilken er Kristus.

17 Jeg mener dermed dette: En Pagt, som 
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forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som 

blev til fire Hundrede og tredive År senere, 

ikke gøre ugyldig, så at den skulde gøre 

Forjættelsen til intet.

18 Thi fås Arven ved Lov, da fås den ikke mere 

ved Forjættelse; men til Abraham har Gud 

skænket den ved Forjættelse.

HEBRÆERNE 7:22 så vist er Jesus 

bleven Borgen for en bedre Pagt.

HEBRÆERNE 8:8 Thi dadlende siger han til 

dem: "Se, der kommer Dage, siger Herren, 

da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus 

og med Judas Hus;

9 ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres 

Fædre på den Dag, da jeg tog dem ved 

Hånden for at føre dem ud af Ægyptens 

Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg 

brød mig ikke om dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette 

med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: 

Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil 

indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være 

deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger 

og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi 

de skulle alle kende mig, fra den mindste 

indtil den største iblandt dem.

12 Thi jeg vil være nådig imod deres 

Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme 

deres Synder."

13 Når han siger: "en ny", har han erklæret 

den første for gammel; men det, som bliver 

gammelt og ældes, er nu ved at forsvinde.

Se også: Salme 89:40; Esajas 8:17; Esajas 26:8,9; Jeremias 14:21; 
Jeremias 31:31,32; Ezekiel 7:20-22; Ezekiel 16:59-61; Ezekiel 24:21; 

Daniel 9:26; Mikas 7:7; Lukas 24:49-53.

F05 Messias skal blive forrådt.

ZAKARIAS 11:12 Og jeg sagde til dem: "Om I 

synes, så giv mig min Løn; hvis ikke, så lad 

være!" Så afvejede de min Løn, tredive Sekel 

Sølv.

13 Men HERREN sagde til mig: "Kast den til 

Pottemageren", den dejlige Pris, de har 

vurderet mig til!" Og jeg tog de tredive Sekel 

Sølv og kastede dem til Pottemageren i 

HERRENs Hus.

MATTHÆUS 26:14 Da gik en af de 

tolv, han, som hed Judas Iskariot, hen til 

Ypperstepræsterne

15 og sagde: "Hvad ville I give mig, så skal jeg 

forråde ham til eder?" Men de betalte ham 

tredive Sølvpenge".

16 Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at 

forråde ham.

MATTHÆUS 27:3 Da nu Judas, som forrådte 

ham, så, at han var bleven domfældt, fortrød 

han det og bragte de tredive Sølvpenge 

tilbage til Ypperstepræsterne og de Ældste og 

sagde:

4 "Jeg har syndet, idet jeg forrådte uskyldigt 

Blod." Men de sagde: "Hvad kommer det os 

ved? se du dertil."

5 Og han kastede Sølvpengene ind i Templet, 

veg bort og gik hen og hængte sig.

6 Men Ypperstepræsterne toge Sølvpengene 

og sagde: "Det er ikke tilladt at lægge dem til 

Tempelskatten; thi det er Blodpenge."

7 Men efter at have holdt Råd købte de 

Pottemagermarken derfor til Gravsted for de 

fremmede.

8 Derfor blev den Mark kaldt Blodmarken 

indtil den Dag i Dag.

9 Da opfyldtes det, som er talt ved Profeten 
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Jeremias, som siger: "Og de toge de tredive 

Sølvpenge, Prisen for den vurderede, hvem 

de vurderede for Israels Børn, 1)

10 og de gav dem for Pottemagermarken, som 

Herren befalede mig."

1) De her citerede ord findes ikke i Jeremiah, 

men i Zechariah; og der er blevet dannet 

en række formodninger for at forene denne 

uoverensstemmelse.  Den mest sandsynlige 

mening synes at være, at profetens navn 

oprindeligt blev udeladt af evangelisten, 

og at navnet Jeremiah blev tilføjet af en 

efterfølgende kopist. De gamle vismænd 

sagde: "Jeremias spøgelse bor i Zechariah".

F03 Messias skal afvises.

F08 Detaljerne om Messias død.

G04 Messias skal udgyde sin Ånd.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 12:1-2

ZAKARIAS 12:3 På hin Dag gør jeg Jerusalem 

til Løftesten for alle Folkeslag - enhver, 

som løfter den, skal rive sig på den! Og alle 

Jordens Folk skal samle sig imod det.

ZAKARIAS 12:4-7

ZAKARIAS 12:8 På hin Dag værner HERREN 

om Jerusalems Indbyggere, og den 

skrøbeligste iblandt dem skal på hin Dag 

blive som David, men Davids Hus som Gud, 

som HERRENs Engel foran dem.

9 På hin Dag vil jeg søge at tilintetgøre alle de 

Folk, som kommer imod Jerusalem.

10 Og så udgyder jeg over Davids Hus 

og Jerusalems Indbyg- gere Nådens og 

Bønnens Ånd, så de ser hen til ham, de har 

gennemstunget, og sørger over ham, som man 

sørger over en enbåren Søn, og holder Klage 

over ham, son1 man holder Klage over den 

førstefødte.

ZAKARIAS 12:11-14

JOHANNES 19:34 Men en af Stridsmændene 

stak ham i Siden med et Spyd, og straks flød 

der Blod og Vand ud.

35 Og den, der har set det, har vidnet det, og 

hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han 

siger sandt, for at også I skulle tro.

36 Thi disse Ting skete, for at Skriften skulde 

opfyldes: "Intet Ben skal sønderbrydes 

derpå".

37 Og atter et andet Skriftord siger: "De 

skulle se hen til ham, hvem de have 

gennemstunget."

APOSTELENES GERNINGER 2:17 "Og det 

skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da vil 

jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders 

Sønner og eders Døtre skulle profetere, og 

de unge iblandt eder skulle se Syner, og de 

gamle iblandt eder skulle have Drømme.

18 Ja, endog over mine Trælle og over mine 

Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min 

Ånd, og de skulle profetere.

APOSTELENES GERNINGER 2:23 ham, 

som efter Guds bestemte Rådslutning og 

Forudviden var bleven forrådt, ham have I 

ved lovløses Hånd korsfæstet og ihjelslået.

24 Men Gud oprejste ham, idet han gjorde 

Ende på Dødens Veer, eftersom det ikke var 

muligt, at han kunde fastholdes af den.

APOSTELENES GERNINGER 2:33 Efter at 

han nu ved Guds højre Hånd er ophøjet 
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og af Faderen har fået den Helligånds 

Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I 

både se og høre.

APOSTELENES GERNINGER 2:36 Derfor 

skal hele Israels Hus vide for vist, at denne 

Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort 

både til Herre og til Kristus,"

37 Men da de hørte dette, stak det dem i 

Hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige 

Apostle: "I Mænd, Brødre! hvad skulle vi 

gøre?"

38 Men Peter sagde til dem: "Omvender eder, 

og hver af eder lade sig døbe på Jesu Kristi 

Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle 

få den Helligånds Gave.

AABENBARINGE 1:7 Se, han kommer 

med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, også 

de, som have gennemstunget ham, og alle 

Jordens Stammer skulle jamre ved hans 

Komme. Ja, Amen!

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelenes gerninger 10:45; 
Apostelenes gerninger 11:15; Titus 3:5,6.

E04 Messias sejr over synd.

H03 Messias fremtidig kongerige.

ZAKARIAS 13:1 På hin Dag skal en Kilde 

vælde frem for Davids Hus og Jerusalems 

Indbyggere mod Synd og Urenhed.

2 Og på hin bag, lyder det fra Hærskarers 

HERRE, udrydder jeg Afgudernes Navne 

af Landet, så de ikke mer skal ihukommes; 

også Profeterne og Urenhedens Ånd driver 

jeg ud af Landet.

EZEKIEL 36:25 Da stænker jeg rent Vand på 

eder, så I bliver rene; jeg renser eder for al 

eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.

JOHANNES 1:29 Den næste Dag ser han Jesus 

komme til sig, og han siger: "Se det Guds 

Lam, som bærer Verdens Synd!

1 KORINTERNE 6:11 Og sådanne vare 

I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I 

bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte 

ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds 

Ånd.

TITUS 3:5 frelste han os, ikke for de 

Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi 

havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, 

ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den 

Helligånd,

6 som han rigeligt udøste over os ved Jesus 

Kristus, vor Frelser,

1 JOHANNES 1:7 Men dersom vi vandre 

i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi 

Samfund med hverandre,og Jesu, hans Søns, 

Blod renser os fra al Synd.

AABENBARINGE 1:5 og fra Jesus 

Kristus, det troværdige Vidne, den 

førstefødte af de døde og Jordens Kongers 

Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os 

af vore Synder med sit Blod

AABENBARINGE 7:13 Og en af de Ældste 

tog til Orde og sagde til mig: Disse, som ere 

iførte de lange, hvide Klæder, hvem ere de? 

og hvorfra ere de komne?

14 Og jeg sagde til ham: Min Herre! du ved 

det. Og han sagde til mig: Det er dem, som 

komme ud af den store Trængsel, og de have 

tvættet deres Klæder og gjort dem hvide i 
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Lammets Blod.

Se også: #1; #2; #5; Ezekiel 37:23-26; Hoseas 2:17; Hoseas 14:8; 
Zefanias 1:3,4; Efeserne 5:25-27; Hebræerne 9:13,14; Johannes 5:6.

 

F01 Messias død er forudsagt.

F06 Messias efterlades alene.

ZAKARIAS 13:7 Frem, Sværd, imod min 

Hyrde, mod Manden, som står mig nær, så 

lyder det fra Hærskarers HERRE. Hyrden vil 

jeg slå, så Fårehjorden spredes; mod Drengene 

løfter jeg Hånden.

MATTHÆUS 26:31 Da siger Jesus til 

dem: "I skulle alle forarges på mig i denne 

Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og 

Hjordens Får skulle adspredes.

MATTHÆUS 26:56 Men det er alt 

sammen sket, for at Profeternes Skrifter 

skulde opfyldes." Da forlode alle Disciplene 

ham og flyede.

MARKUS 14:27 Og Jesus siger til dem: "I 

skulle alle forarges; thi der er skrevet: Jeg vil 

slå Hyrden, og Fårene skulle adspredes.

MARKUS 14:50 Og de forlode ham alle og 

flyede.

JOHANNES 16:32 Se, den Time kommer, og 

den er kommen, da I skulle adspredes hver 

til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke 

alene, thi Faderen er med mig.

JOHANNES 17:12 Da jeg var hos dem, bevarede 

jeg dem i dit Navn, hvilket du har givet 

mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem 

blev fortabt, uden Fortabelsens Søn, for at 

Skriften skulde opfyldes.

JOHANNES 18:7 Han spurgte dem nu atter: 

"Hvem lede I efter?" Men de sagde: "Jesus af 

Nazareth."

8 Jesus svarede: "Jeg har sagt eder, at det er 

mig; dersom I da lede efter mig, så lader 

disse gå!"

9 for at det Ord skulde opfyldes, som han 

havde sagt: "Jeg mistede ingen af dem, som 

du har givet mig."

Se også: Esajas 5:1-5; Esajas 27:1,2; Matthæus 18:10-14; Apostelenes 
gerninger 2:23.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

ZAKARIAS 13:8 Og i hele Landet lyder det 

fra HERREN, skal to Tredjedele udryddes og 

udånde, men een Tredjedel skal levnes.

9 Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser 

den, som man renser Sølv, prøver den, som 

man prøver Guld. Den skal påkalde mit 

Navn,og jeg svarer; jeg siger: "Den er mit 

Folk." Og den skal sige: "HERREN er min 

Gud."

MATTHÆUS 21:43 Derfor siger jeg 

eder, at Guds Rige skal tages fra eder og 

gives til et Folk, som bærer dets Frugter.

44 Og den, som falder på denne Sten, skal slå 

sig sønder; men hvem den falder på, ham 

skal den knuse."

MATTHÆUS 24:2 Men han svarede og sagde til 

dem: "Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg 
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eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo 

skal nedbrydes."

MATTHÆUS 24:21 thi der skal da være 

en Trængsel så stor, som der ikke har været 

fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller 

ikke skal komme.

22 Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, 

da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes 

Skyld skulle disse Dage afkortes.

LUKAS 21:24 Og de skulle falde for 

Sværdets Od og føres fangne til alle 

Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes 

af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider 

fuldkommes.

AABENBARINGE 8:7 Og den første 

basunede, og der kom Hagl og Ild, blandet 

med Blød, og blev kastet på Jorden; og 

Tredjedelen af Jorden blev opbrændt, og alt 

grønt Græs opbrændtes.

8 Og den anden 'Engel basunede, og det var, 

som et stort brændende Bjerg blev kastet i 

Havet; og Tredjedelen af Havet blev til Blod.

9 Og Tredjedelen af de Skabninger i Havet, 

som havde Liv, døde; og Tredjedelen af 

Skibene blev ødelagt.

10 Og den tredje Engel basunede, og fra 

Himmelen faldt der en stor Stjerne, 

brændende som en Fakkel, og den faldt på 

Tredjedelen al Floderne og på Vandkilderne.

11 Og Stjernens Navn kaldes Malurt; og 

Tredjedelen af Vandene blev til Malurt, og 

mange af Menneskene døde af Vandene, 

fordi de vare blevne beske.

12 Og den fjerde Engel basunede, og 

Tredjedelen af Solen og Tredjedelen af 

Månen og Tredjedelen af Stjernerne 

blev ramt, så at Tredjedelen af dem blev 

formørket, og Dagen mistede Tredjedelen af 

sit Lys og Natten ligeså.

AABENBARINGE 16:19 Og den store Stad 

blev til tre Dele, og Folkeslagenes Stæder 

faldt; og Gud kom det store Babylon i Hu for 

at give det Bægeret med sin Vredes Harmes 

Vin.

Se også: #1; #2; #5; Salme 66:10-12; Matthæus 23:35-37; Lukas 
19:41-44; Lukas 21:20-24; Lukas 23:28-30; 1 Korinterne 3:11-13; 1 

Tessalonikerne 2:15,16; 1 Peter 1:6-8; 1 Peter 4:12,13.

E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H01 Messias tilbagekomst forudsiges.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

. 

ZAKARIAS 14:1-2

ZAKARIAS 14:3 Og HERREN drager ud og 

strider mod disse Folk, som han fordum 

stred på Kampens bag.

4 På hin Dag står hans Fødder på Oliebjerget 

østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal 

revne midt over fra Øst til Vest og danne en 

vældig Dal, idet Bjergets ene Halvdel viger 

mod Nord, den anden mod Syd.

5 I skal flygte til mine Bjerges Dal, thi 

Bjergdalen når til Azal. I skal fly, som l 

flyede for Jordskælvet i Kong Uzzija af Judas 

Dage. Og HERREN min Gud kommer og 

alle de Hellige med ham.

6 På hin Dag skal der ikke være Hede eller 

Kulde og Frost.

7 Det skal være een eneste Dag - HERREN 

kender den - ikke Dag og Nat; det skal være 

lyst ved Aftentide.

8 På hin Dag skal rindende Vand vælde frem 

fra Jerusalem; det halve løber ud i Havet 
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mod Øst, det halve i Havet mod Vest, og det 

både Sommer og Vinter.

9 Og HERREN skal være Konge over hele 

Jorden. På hin Dag skal HERREN være een 

og hans Navn eet.

ZAKARIAS 14:10-15

ZAKARIAS 14:16 Men alle de, der bliver 

tilbage af alle Folkene, som kommer imod 

Jerusalem, skal År efter År drage derop for 

at tilbede Kongen, Hærskarers HERRE, og 

fejre Løvhyttefest.

17 Og dersom nogen af Jordens Slægter ikke 

drager op til Jerusalem for at tilbede Kongen, 

Hærskarers HERRE, skal der ikke falde 

Regn hos dem.

18 Og dersom Ægyptens Slægt ikke drager 

derop og kommer derhen, så skal de 

rammes af den Plage, HERREN lader 

ramme Folkene.

19 Det er Straffen over Ægypterne og alle 

de Folk, som ikke drager op for at fejre 

Løvhyttefest.

20 På hin Dag skal der stå på Hestenes 

Bjælder "Helliget HERREN". Og Gryderne i 

HERRENs Hus skal være som Offerskålene 

for Alteret;

21 hver Gryde i Jerusalem og Juda skal være 

helliget Hærskarers HERRE, så alle de ofrende 

kan komme og tage af dem og koge deri. Og 

på hin Dag skal der ikke mere være nogen 

Kana'anæer i Hærskarers HERREs Hus.

ESAJAS 2:2 Det skal ske i de sidste Dage, 

at HERRENs Huses Bjerg, grundfæstet på 

Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 

Did skal Folkene strømme

3 og talrige Folkeslag vandre: "Kom, lad 

os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs 

Guds Hus; han skal lære os sine Veje, så 

vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår 

Åbenbaring, fra Jerusalem, HERRENs Ord:"

4 Da dømmer han Folk imellem, skifter Ret 

mellem talrige Folkeslag; deres Sværd 

skal de smede til Plovjern, deres Spyd til 

Vingårdsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod 

Folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.

MATTHÆUS 16:27 Thi 

Menneskesønnen skal komme i sin Faders 

Herlighed med sine Engle; og da skal han 

betale enhver efter hans Gerning.

MATTHÆUS 24:35 Himmelen og 

Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle 

ingenlunde forgå.

36 Men om den Dag og Time ved ingen, end 

ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, 

men kun Faderen alene.

37 Og ligesom Noas dage vare, således skal 

Menneskesønnens Tilkommelse være.

MATTHÆUS 28:18 Og Jesus trådte 

frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al 

Magt i Himmelen og på Jorden.

JOHANNES 4:10 Jesus svarede og sagde til 

hende: "Dersom du kendte Guds Gave, og 

hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget 

at drikke, da bad du ham, og han gav dig 

levende Vand."

JOHANNES 4:14 Men den, som drikker af 

det Vand, som jeg giver ham, skal til evig 

Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver 

ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som 

fremvælder til et evigt Liv."

JOHANNES 7:37 Men på den sidste, den store 

Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: "Om 

nogen tørster,han komme til mig og drikke!
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38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal 

der, som Skriften har sagt, flyde levende 

Vandstrømme:"

39 Men dette sagde han om den Ånd, som 

de, der troede på ham, skulde få; thi den 

Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus 

endnu ikke var herliggjort.

APOSTELENES GERNINGER 1:10 Og som 

de stirrede op imod Himmelen, medens han 

for bort, se, da stode to Mænd hos dem i 

hvide Klæder,

11 og de sagde: "I galilæiske Mænd, hvorfor stå 

I og se op imod Himmelen? Denne Jesus, 

som er optagen fra eder til Himmelen, skal 

komme igen på samme Måde, som I have 

set ham fare til Himmelen."

12 Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det 

Bjerg, som kaldes Oliebjerget og er nær ved 

Jerusalem, en Sabbatsvej derfra.

AABENBARINGE 11:13 Og i samme Stund 

skete der et stort Jordskælv, og Tiendedelen 

af Staden faldt, og syv Tusinde Personer 

bleve dræbte i Jordskælvet; og de andre bleve 

forfærdede og gave Himmelens Gud Ære.

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 16:18 Og der kom Lyn 

og Røster og Tordener; og der blev et stort 

Jordskælv, hvis Mage ikke har været, siden 

der blev Mennesker til på Jorden, et sådant 

Jordskælv, så stort.

19 Og den store Stad blev til tre Dele, og 

Folkeslagenes Stæder faldt; og Gud kom det 

store Babylon i Hu for at give det Bægeret 

med sin Vredes Harmes Vin.

20 Og hver Ø flyede, og Bjerge bleve ikke 

fundne.

21 Og en stærk Hagl, centnertung, faldt ned fra 

Himmelen på Menneskene; og Menneskene 

bespottede Gud for Haglens Plage, thi dens 

Plage var meget stor.

AABENBARINGE 21:23 Og Staden trænger 

ikke til Sol eller Måne til at skinne for den; 

thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet 

var dens Lys.

24 Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og 

Jordens Konger bringe deres Herlighed til den,

25 og dens Porte skulle ikke lukkes om Dagen; 

thi Nat skal ikke være der,

AABENBARINGE 22:1 Og han viste mig 

Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, 

udvæld de fra Guds og Lammets Trone.

2 Midt i dens Gade og på begge Sider af 

Floden voksede Livets Træ, som bar tolv 

Gange Frugt og gav hver Måned sin Frugt; 

og Bladene af Træet tjente til Lægedom for 

Folkeslagene.

AABENBARINGE 22:5 Og Nat skal der 

ikke være mere, og de trænge ikke til Lys 

af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren 

skal lyse over dem; og de skulle, være 

Konger i Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 22:17 Og Ånden og 

Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: 

Kom! Og den, som tørster, han komme; den, 

som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Se også: #1; #2; #3; #4; #5; Aabenbaringe 21:1-3.
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E10 Messias skal også være Messias for 

hedningene.

H03 Messias fremtidig kongerige.

MALAKIAS 1:11 Thi fra Stedet, hvor Solen 

står op, til Stedet, hvor den går ned, er mit 

Navn stort iblandt Folkene, og alle Vegne 

bringes der mit Navn Røgoffer og rene 

Offergaver; thi mit Navn er stort iblandt 

Folkene, siger Hærskarers HERRE.

ESAJAS 66:20 Og de skal bringe alle eders 

Brødre fra alle Folk som Gave til HERREN, 

til Hest, til Vogns, i Bærestol, på Muldyr 

og Kameler til mit hellige Bjerg Jerusalem, 

siger HERREN, som når Israelitterne 

bringer Offergaver i rene Kar til HERRENs 

Hus.

ROMERNE 14:11 Thi der er skrevet: "Så sandt 

jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert 

Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende 

Gud."

FILIPPERNE 2:10 for at i Jesu Navn hvert Knæ 

skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden 

og under Jorden,

HEBRÆERNE 9:9 hvilket jo er et Sindbillede 

indtil den nærværende Tid, og stemmende 

hermed frembæres der både Gaver og Ofre, 

som ikke i Henseende til Samvittigheden 

kunne fuldkomme den, der forretter sin 

Gudsdyrkelse,

10 men som kun, ved Siden af Mad og Drikke 

og forskellige Tvættelser, ere kødelige 

Forskrifter, pålagte indtil den rette Ordnings 

Tid.

11 Men da Kristus kom som Ypperstepræst for 

de kommende Goder, gik han igennem det 

større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort 

med Hænder, det er: som ikke er af denne 

Skabning,

12 og gik ikke heller med Blod af Bukke eller 

Kalve, men med sit eget Blod een Gang for 

alle ind i Helligdommen og vandt en evig 

Forløsning.

AABENBARINGE 8:3 Og en anden 

Engel kom og stillede sig ved Alteret med 

et Guldrøgelsekar, og der blev givet ham 

megen Røgelse, for at han skulde føje den til 

alle de helliges Bønner på Guldalteret foran 

Tronen.

4 Og Røgen af Røgelsen steg op, med de 

helliges Bønner, fra Engelens Hånd før Guds 

Åsyn.

Se også: #1; #4; #5; Salme 113:3,4; Esajas 45:6; Esajas 59:19.

C02 Messias forgænger er bebudet.

MALAKIAS 3:1 Se, jeg sender min Engel, og 

han skal bane Vej for mit Åsyn; og til sit Tempel 

kommer i et Nu den Herre, I søger, og Pagtens 

Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger 

Hærskarers HERRE.

ESAJAS 40:3 I Ørkenen råber en Røst: 

"Ban HERRENs Vej, jævn i det øde Land en 

Højvej for vor Gud!

MATTHÆUS 3:3 Thi han er den, om hvem 

der er talt ved Profeten Esajas, som siger: 

"Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: 

Bereder Herrens Vej, gører hans Stier 

jævne!"

MATTHÆUS 11:10 Thi han er den, 
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om hvem der er skrevet: Se,jeg sender min 

Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej 

foran dig.

11 Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, 

som ere fødte af Kvinder, er ingen større 

fremstået end Johannes Døberen; men den 

mindste i Himmeriges Rige er større end 

han.

MARKUS 1:2 som der er skrevet hos 

Profeten Esajas: "Se, jeg sender min Engel 

for dit Ansigt, han skal berede din Vej.

3 Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: 

Bereder Herrens Vej, gører hans Stier 

jævne!"

4 Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og 

prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes 

Forladelse.

LUKAS 1:76 Men også du, Barnlille! skal 

kaldes den Højestes Profet; thi du skal gå 

foran for Herrens Åsyn for at berede hans 

Veje,

77 for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved 

deres Synders Forladelse,

78 for vor Guds inderlige Barmhjertigheds 

Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har 

besøgt os

79 for at skinne for dem, som sidde i Mørke og 

i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind 

på Fredens Vej,"

LUKAS 7:26 Eller hvad gik I ud at se? En 

Profet? Ja, siger jeg eder, endog mere end en 

Profet!

27 Han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg 

sender min Engel for dit Ansigt, han skal 

berede din Vej foran dig.

28 Jeg siger eder: Iblandt dem, som ere fødte af 

Kvinder, er ingen større Profet end Johannes; 

men den mindste i Guds Rige er større end 

han.

LUKAS 10:24 Thi jeg siger eder, at mange 

Profeter og Konger have ville se det, I se, og 

have ikke set det, og høre det, I høre, og have 

ikke hørt det."

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

MALAKIAS 3:2 Men hvo kan udholde 

den Dag, han kommer, og hvo kan stå, 

når han kommer til Syne? Han er jo som 

Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.

3 Han sidder og smelter og renser Sølv; han 

renser Levis Sønner, lutrer dem som Guld 

og Sølv, så de kan frembære Offergave for 

HERREN i Retfærdighed,

4 at Judas og Jerusalems Offergave må være 

HERREN liflig som i fordums Dage, i 

henrundne År.

5 Jeg nærmer mig eder til Dom og 

vidner i Hast mod Troldmændene, 

Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, 

som undertrykker Daglejere, Enker og 

faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter 

mig, siger Hærskarers HERRE.

16 Da talte de, som frygter HERREN, med 

hverandre. Og HERREN lyttede og hørte 

efter, og en Bog blev skrevet for hans Åsyn, 

for at de kunde ihukommes, som frygter 

HERREN og slår Lid til hans Navn.

17 Den Dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig 

som mit Eje, siger Hærskarers HERRE, og 

jeg vil handle nænsomt med dem, som en 

Fader handler nænsomt med sin Søn, der 
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tjener ham.

18 Da skal l atter kende Forskel på retfærdig og 

gudløs, på den, som tjener Gud, og den, som 

ikke tjener ham.

DANIEL 7:10 En Strøm af Ild flød ud og 

strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder 

tjente ham, og titusind Titusinder stod ham 

til Rede. Derpå sattes Retten, og Bøgerne 

lukkedes op.

MATTHÆUS 3:10 Men Øksen ligger allerede 

ved Roden af Træerne; så bliver da hvert Træ, 

som ikke bærer god Frugt, omhugget og 

kastet i Ilden.

11 Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, 

men den, som kommer efter mig, er 

stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er 

værdig at bære; han skal døbe eder med den 

Helligånd og Ild.

12 Hans Kasteskovl er i hans Hånd, og han skal 

gennemrense sin Lo og samle sin Hvede 

i Laden; men Avnerne skal han opbrænde 

med uslukkelig Ild."

MATTHÆUS 12:35 Et godt Menneske 

fremtager gode Ting af sit gode Forråd; og et 

ondt Menneske fremtager onde Ting af sit 

onde Forråd.

36 Men jeg siger eder, at Menneskene skulle 

gøre Regnskab på Dommens Dag for hvert 

utilbørligt Ord, som de tale.

37 Thi af dine Ord skal du retfærdiggøres, og af 

dine Ord skal du førdømmes."

JOHANNES 12:48 Den, som foragter mig og 

ikke modtager mine Ord, har den, som 

dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det 

skal dømme ham på den yderste Dag.

JOHANNES 17:24 Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, 

skulle også de, som du har givet mig, være 

hos mig, for at de må skue min Herlighed, 

som du har givet mig; thi du har elsket mig 

før Verdens Grundlæggelse.

EFESERNE 5:26 for at han kunde hellige den, 

idet han rensede den ved Vandbadet med et 

Ord,

2 TESSALONIKERNE 1:7 og eder, som 

trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu 

Åbenbarelse fra Himmelen med sin Krafts 

Engle,

8 med Lueild, når han tager Hævn over dem, 

som ikke kende Gud, og over dem, som ikke 

lyde vor Herres Jesu Evangelium,

TITUS 2:14 han, som gav sig selv for os, 

for at han måtte forløse os fra al Lovløshed 

og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til 

gode Gerninger.

1 PETER 2:5 og lader eder selv som 

levende Sten opbygge som et åndeligt Hus, 

til et helligt Præsteskab, til at frembære 

åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved 

Jesus Kristus.

AABENBARINGE 1:6 og har gjort os til et 

Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: 

Ham være Æren og Magten i Evighedernes 

Evigheder! Amen.

7 Se, han kommer med Skyerne, og hvert 

Øje skal se ham, også de, som have 

gennemstunget ham, og alle Jordens 

Stammer skulle jamre ved hans Komme. Ja, 

Amen!

AABENBARINGE 6:17 Thi deres Vredes 
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støre Dag er kommen; og hvem kan bestå?

AABENBARINGE 15:4 Hvem skulde ikke 

frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du 

alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle 

komme og tilbede for dit Åsyn, fordi dine 

retfærdige Domme ere blevne åbenbarede.

Se også: #1; #2; #5; Malakias 4:1; Amos 5:18-20; Matthæus 23:13-
35; Lukas 3:9,17; Lukas 12:49; Johannes 4:23,24; Romerne 11:5-10; 

Hebræerne 10:28-30; Hebræerne 12:25,26.

H02 Messias dom om fremtiden.

H03 Messias fremtidig kongerige.

H09 Profeti om hans folks fremtid.

MALAKIAS 4:1 Thi se, Dagen kommer, 

luende som en Ovn; og alle de frække og 

alle, som øver Gudløshed, skal blive som 

Strå, og Dagen, som kommer, skal lade dem 

gå op i Luer, siger Hærskarers HERRE, så 

der ikke levnes Rod eller Gren at dem.

2 Men for eder, som frygter mit Navn, skal 

Retfærds Sol opgå med Lægedom under sine 

Vinger, og I skal gå ud og boltre eder som Kalve, 

der kommer fra Stalden,

3 og trampe de gudløse ned; thi de skal blive 

til Støv under eders Fodsåler, den bag jeg 

griber ind, siger Hærskarers HERRE.

4 Kom min Tjener Moses's Lov i Hu, hvem jeg 

pålagde Vedtægter og Lovbud om alt Israel 

på Horeb.

MATTHÆUS 3:12 Hans Kasteskovl er i hans 

Hånd, og han skal gennemrense sin Lo og 

samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal 

han opbrænde med uslukkelig Ild."

LUKAS 1:50 og hans Barmhjertighed 

varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte 

ham.

JOHANNES 1:4 I det var Liv, og Livet var 

Menneskenes Lys.

5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb 

det ikke.

JOHANNES 3:19 Og dette er Dommen, at 

Lyset er kommet til Verden, og Menneskene 

elskede Mørket mere end Lyset; thi deres 

Gerninger vare onde.

JOHANNES 8:12 Jesus talte da atter til dem og 

sagde: "Jeg er Verdens Lys; den, som følger 

mig, skal ikke vandre i Mørket, men have 

Livets Lys."

APOSTELENES GERNINGER 13:26 I Mænd, 

Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de 

iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet 

om denne Frelse sendt.

ROMERNE 16:20 Men Fredens Gud skal 

hastelig knuse Satan under eders Fødder. 

Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

2 TESSALONIKERNE 1:8 med Lueild, når 

han tager Hævn over dem, som ikke kende 

Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres 

Jesu Evangelium,

AABENBARINGE 11:15 Og den syvende 

Engel basunede, og der hørtes høje Røster 

i Himmelen, som sagde: Herredømmet 

over Verden er blevet vor Herres og 

hans Salvedes, og han skal være Konge i 

Evighedernes Evigheder.

AABENBARINGE 11:18 og Folkeslagene 

vrededes, og din Vrede kom og Tiden til, 
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at de døde skulle dømmes, og til at give 

Lønnen til dine Tjenere, Profeterne, og de 

hellige og dem, som frygte dit Navn, de små 

og de store, og til at ødelægge dem, som 

lægge Jorden øde.

Se også: #1; #2; #5; Esajas 50:10; Esajas 66:1,2; 2 Peter 3:7.

C02 Messias forgænger er bebudet.

D02 Messias hverv som profet.

E23 Messias skal omdanne sit folk.

MALAKIAS 4:5 Se, jeg sender eder Profeten 

Elias, før HERRENs store og frygtelige Dag 

kommer.

6 Han skal vende Fædrenes Hjerte til 

Sønnerne og Sønnernes til Fædrene, at jeg 

ikke skal komme og slå Landet med Band.

MATTHÆUS 11:13 Thi alle Profeterne 

og Loven have profeteret indtil Johannes.

14 Og dersom I ville tage imod det: Han er 

Elias, som skal komme.

MATTHÆUS 17:11 Og han svarede og 

sagde: "Vel kommer Elias og skal genoprette 

alting.

12 Men jeg siger eder, at Elias er allerede 

kommen, og de erkendte ham ikke, men 

gjorde med ham alt, hvad de vilde; således 

skal også Menneskesønnen lide ondt af 

dem."

13 Da forstode Disciplene, at han havde talt til 

dem om Johannes Døberen.

LUKAS 1:16 og mange af Israels Børn 

skal han omvende til Herren deres Gud.

17 Og han skal gå foran for ham i Elias's Ånd 

og Kraft for at vende Fædres Hjerter til Børn 

og genstridige til retfærdiges Sind for at 

berede Herren et velskikket folk."

JOHANNES 1:14 Og Ordet blev Kød og tog 

Bolig iblandt os, og vi så hans Herlighed, en 

Herlighed, som en enbåren Søn har den fra 

sin Fader, fuld af Nåde og Sandhed.

15 Johannes vidner om ham og råber og siger: 

"Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som 

kommer efter mig, er kommen foran mig; 

thi han var før mig."

16 Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og 

det Nåde over Nåde.

17 Thi Loven blev given ved Moses; Nåden og 

Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

APOSTELENES GERNINGER 3:22 Moses 

sagde: "En Profet skal Herren eders Gud 

oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; 

ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale 

til eder.

23 Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører 

den Profet, skal udryddes af Folket."

AABENBARINGE 1:16 og i sin højre Hånd 

havde han syv Stjerner; og af hans Mund 

udgik der et tveægget, skarpt Sværd, og hans 

Udseende var som Solen, når den skinner i 

sin Kraft.

Se også: #5; Esajas 40:3; Malakias 3:1; Matthæus 13:14-26; 
Matthæus 23:35-38; Matthæus 24:27-30; Matthæus 27:47-49; 

Markus 9:11-13; Lukas 1:76; Lukas 7:26-28; Lukas 19:41-44; Lukas 
21:22-27; Johannes 1:21,25.
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