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DETALJERTE PROFETIER I GT OM JESUS DØD - DEL 2 
 

Jesus kom til verden for å dø som et sonoffer for verdens synd. Hans død er forutsagt i mange profetier og hendelser i Det Gamle Testamentets 

skifter. Ikke bare hans død men også hans oppstandelse er forutsagt av profetene. Her er del 2 med profetier om Jesu død og oppstandelse. 

 

- Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags 

tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente 
seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra 

himmelen – dette som englene trakter etter å skue inn i. 1Pet 1:10-12 

 

PROFETI BIBELORDET OPPFYLLELSE 

Messias vil bli 
spottet, 
spyttet på, 
slått og 
hudstrøket 

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem 
som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og 
spytt. Jes 50:6 Men han ble såret for våre overtredelser, knust 
for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha 
fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5 

Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham 
til å korsfestes. Matt 27:26 

Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Matt 27:30 

 

Intet ben vil 
bli brutt på 
Messias 

De skal ikke levne noe av det til om morgenen og ikke bryte noe 
ben på det. De skal i ett og alt holde påske etter loven som 
gjelder for den. 4Mos 9:12 

Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem 
alle. Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir brutt. 

Sal 34:20-21 

Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som 
var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at 
han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. 

For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal 
brytes på ham. Joh 19:32-33, 36 

 

Messias 
legeme vil bli 
gjennom-
stinget 

Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg 
utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg 
som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en 
sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som 
en klager over sin førstefødte. Sak 12:10 

For hunder omringer meg, de ondes hop gjerder meg inne. De 
har gjennomboret mine hender og mine føtter. Sal 22:17 

Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom 
det ut blod og vann. Joh 19:34 

For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal 
brytes på ham. 37 Og igjen sier et annet skriftord: De skal se hen til 
ham som de har gjennomstunget. Joh 19:36-37 
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Soldatene 
kastet lodd 
om Messias 
kjortel 

De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. 
Sal 22:19 

Da de hadde korsfestet ham, delte de klærne hans mellom seg ved 
loddkasting. Matt 27:35 

Messias vil bli 
tørst og få 
eddik å 
drikke 

Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger 
fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg.  
Sal 22:16 

De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik å drikke. 
Sal 69:22 

De ga ham da vin blandet med galle, men da han hadde smakt det, 
ville han ikke drikke. Matt 27:34 

 

Messias vill be 
for sine 
fiender 

Med hatefulle ord har de omringet meg, de har kjempet mot 
meg uten noen grunn. Til lønn for min kjærlighet anklager de 
meg, men jeg er bare bønn. Sal 109:3-4 

Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte 
klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Luk 23:34 

Messias vil bli 
hengt på et tre 

da skal hans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du 
skal begrave ham samme dag. For forbannet av Gud er den som 
blir hengt. Og du skal ikke gjøre ditt land urent, det som Herren 
din Gud gir deg til arv.  5Mos 21:23 

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en 
forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som 
henger på et tre. Gal 3:13 

 

Messias skulle 
begraves i en 
riks manns 
grav 

De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i 
sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i 
hans munn. Jes 53:9 

Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som hette 
Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og 
ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef 
tok da legemet og svøpte det i rent linklede, og la det i sin nye grav, 
som han hadde hogd ut i berget. Så rullet han en stor stein for 
inngangen til graven, og gikk bort. Matt 27:57-60 

Messias skulle 
bli korsfestet 
med 
kriminelle 

Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til 
bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant 
overtredere – han som bar manges synd, og han ba for 
overtredere. Jes 53:12 

For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, dette som er skrevet: 
Han ble regnet blant overtredere. For det som er skrevet om meg, er 
til ende.  Luk 22:37 
Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en 
på venstre. Matt 27:38 

Messias skulle 
bære våre 
synder og 
sykdommer 

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har 
han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort 
elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre 
misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved 
hans sår har vi fått legedom. Jes 53:4-5 

for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: 
Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Matt 8:16 

han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø 
bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere 
blitt legt. 1Pet 2:24 
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Messias skulle 
avslutte 
syndens makt 

Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke 
frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning 
og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og 
profet og til å salve et Aller-helligste. Dan 9:24 

Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus 
Kristus, han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den 
nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Gal 1:3-4 

Messias skulle 
knuse Satan 

Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og 
hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 
1Mos 3:15 

Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i 
det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens 
velde, det er djevelen, Heb 2:14 

   

PROFETIER OM JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE 

Profeti Bibelordet Oppfyllelse 

Jesus var tre 
dager og tre 
netter i 
graven 

Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jona. Og Jona var 
tre dager og tre netter i fiskens buk. Jon 2:1 

 

For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik 
skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. 
Matt 12:40 

Messias 
legeme skulle 
ikke se 
forråtnelse  

Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt 
kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til 
dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. 

Sal 16:9-10 

Men at han har reist ham opp fra de døde, så han ikke mer skal 
vende tilbake til tilintetgjørelse, det har han sagt slik: Jeg vil gi dere 
de hellige løfter til David, de trofaste. Derfor sier han også på et 
annet sted: Du skal ikke overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse. 
Apg 13:34-35 

Messias skulle 
oppstå fra de 
døde  

Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt 
kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til 
dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse. 
Sal 16:9-10 
Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta 
meg til seg. Sal 49:16 

Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig 
for døden å holde ham fast. Apg 2:24 

Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. 
Han både døde og ble begravet, og graven hans er her hos oss den 
dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde 
lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det 
Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel 
ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så 
tilintetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om 
det. Apg 2:24, 29-32 

 

 




