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PROFETIER OM JESUS I DET GAMLE TESTAMENTET – DEL 1 
 
Jesus Kristus er en helt unik person. Han er det eneste menneske i historien som har eksistert før han ble født. Han er også det eneste menneske 

som har sin livshistorie og gjerninger nedtegnet i bøker lenge før han ble født. Slik er det med Jesu fordi han er pre-eksistent. Han er også den 

som i GT inspirerte profetene til å skrive om ham. 

 
- 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 

 

Vi skal her ta for oss en liste over profetier i GT og se på oppfyllelsen av disse i Jesu liv i NT 

 

PROFETIER VEDRØRENDE JESU FØRSTE KOMME 

PROFETI BIBELORDET OPPFYLLELSE 

Født i Juda 
stamme 

Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans 
føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham 
lydige. 1Mos 49:10 

Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn: 
Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob fikk Juda og 
hans brødre. Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar. 
Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. Matt 1:1-3 

Messias er 
den pre-
eksistente 
Guds sønn 
fra evighet  

Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine 
år varer fra slekt til slekt. I gammel tid grunnfestet du 
jorden, og himlene er et verk av dine hender. 

Sal 102:25-26 

Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene 
er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De 
skal alle eldes som et klesplagg, Heb 1:10-11 

Messias 
inkarnert i 
menneske 

..hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en 
menneskesønn, at du ser til ham! 

Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet 
kronte du ham. Sal 8:5-6 

For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt 
er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham, 
er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen 
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selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal 
være alt i alle. 1Kor 15:27-28 

Maria en 
jomfru blir 
utvalgt 

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal 
bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet 
Immanu-El. Jes 7:14 

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet 
nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du 
skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den 
Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, 
Luk 1:30-32 

Vismenn 
fra Østen 
kom for å 
tilbe Jesus, 
kongen 

Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans 
som er gått opp over deg. Et mylder av kameler skal dekke 
deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de 
komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og 
Herrens pris skal de forkynne. Alle Kedars sauer skal 
samles til deg, Nebajots værer skal tjene deg. De skal ofres 
på mitt alter til velbehag for meg, og min herlighets hus vil 
jeg herliggjøre. Jes 60:3, 6-7 

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, 
da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa: Hvor 
er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i 
Østen, og er kommet for å tilbe ham.  
Matt 2:1-2 

 

Kong 
Herodes 
søker etter 
Jesu-
barnet 

Så sier Herren: En røst høres i Rama, klage og bitter gråt. 
Rakel gråter over sine barn. Hun vil ikke la seg trøste over 
sine barn, for de er ikke mer til. 

Jer 31:15 

Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han 
meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i 
Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller 
yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene 
om tiden. Matt 2:16 

Fødebyen 
var 
forutsagt 
av Mika 

Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant 
Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal 
være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, 
fra evighets dager. Mika 5:1 

Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til 
Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og 
ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, 
som var med barn. Luk 2:4-5 

Døperen 
Johannes, 
forløper 
for Messias 

Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! 
Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! Hver dal skal 
heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete 
skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Jes 40:3-4 

 
Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. 

Det er ham det er talt om av profeten Jesaja, som sier: Det er 
en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans 
stier rette! Matt 3:3 

 



3 
 

Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere 
søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, 
han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. Mal 3:1 

Men hva gikk dere da ut for å se? – en profet? Ja, jeg sier dere: 
endog mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet: Se, 
jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei for 
deg. Matt 11:9-10 

Han ble 
kalt ut fra 
Egypt 

Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg 
min sønn. Hos 11:1 

Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt 
som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min 
sønn. Matt 2:15 

Åndens 
salvelse 
over Jesus 
Messias 

Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet 
meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har 
sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til 
å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, 
Jes 61:1 

og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige 
Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet 
alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med 
ham. Apg 10:38 

Jesus 
begynte 
sin 
tjeneste i 
Galilea 

Men det skal ikke alltid være mørke i det landet hvor det 
nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over 
Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal 
han føre ære over det – over veien ved havet, landet på 
den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Jes 9:1 

Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved 
Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, for at det 
skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: 

Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på 
andre siden av Jordan, hedningenes Galilea, Matt 4:13-15 

Messias 
talte sitt 
budskap i 
lignelser 

Lytt, mitt folk, til min lære! Vend øret til min munns ord! 
Jeg vil åpne min munn med billedspråk, jeg vil la det 
strømme fram gåtefulle ord fra gammel tid. Sal 78:1f-2 

Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte 
han ikke noe til dem, for at det skulle bli oppfylt som er sagt 
ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil fremsi 
det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. Matt 
13:34-35 

Messias 
skulle ikke 
bli trodd 

Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble 
Herrens arm åpenbart? Jes 53:1 

Det var for at dette ordet hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt 
– som han har sagt: Herre, hvem trodde det budskapet vi 
hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Joh 12:38 

Messias 
ble hatet 
uten grunn 

Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten 
årsak. Tallrike er de som vil ødelegge meg, mine fiender 
uten grunn. Det jeg ikke har røvet, må jeg nå gi tilbake. Sal 
69:5 

Men dette er skjedd for at det ordet skal bli oppfylt som er 
skrevet i deres lov: De hatet meg uten grunn. 

Joh 15:25 
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Messias 
skal ride 
inn i 
Jerusalem 

Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! 
Se, din konge* kommer til deg. Rettferdig er han og full av 
frelse, ydmyk er han og rir på et esel, på den unge 
eselfolen. Sak 9:9 

Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved 
profeten: 

Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, 
ridende på et esel – på trelldyrets fole. Matt 21:4-5 

Messias vil 
bli 
forkastet 
og vraket 

Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes 
mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk 
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Jes 
53:3 
For din skyld bærer jeg vanære. Skam dekker mitt åsyn. 
Jeg er blitt en fremmed for mine brødre og en utlending for 
min mors barn. Sal 69:8-9 

Han svarte dem: Elia kommer først og setter alt i rette stand. 
Og hvordan står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal 
lide meget og bli foraktet. Mark 9:12 

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden 
kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke 
imot ham. Joh 1:10-11 

Messias 
ble forrådt 
av en av 
sine egne 

Også den mannen som jeg levde i fred med, som jeg stolte 
på, han som åt mitt brød, har løftet opp sin hæl imot meg. 
Sal 41:10 

 

Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til 
yppersteprestene. Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal 
utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til 
ham. Fra da av søkte han anledning til å forråde ham. Matt 
26:14-16 

Messias 
blir forrådt 
for 30 
sølvpenger 

Deretter sa jeg til dem: Om dere så synes, så gi meg min 
lønn, men hvis ikke, så la det være! Så veide de opp til meg 
min lønn, tretti sølvpenger. Sak 11:12 

Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til 
dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham.  Matt 26:15 

Messias 
skulle bli 
tatt opp til 
himmelen 

Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant 
menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre 
Gud! Sal 68:19 

Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til 
jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Sal 
110:1 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og 
en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og 
stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i 
hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står 
dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp 
fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som 
dere så ham fare opp til himmelen! Apg 1:9-11 

 
 




