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Hem�eligheder fra Jerusalem:
Opdagelsesrejse under byen og ind i fremtiden

28. feb.: Arkæologiske Perler: 
Vi dykker ind under byen og opdager
Salomons Stenbrud, Warren’s Gate, passagen
under vestmuren, den nyopdagede pilgrimsvej
fra Siloam til tempeltrappen, osv.

7. marts: På vej mod Messias’ kom�e
Vi kigger nærmere på de forberedelser der er
i fuld gang blandt ortodokse jøder:
Aronittiske præster, Sanhedrinets Synagoge,
planer for et nyt tempel, ofringer og fremavl
af den perfekte røde ko (omtalt i 4. Mosebog)

Vært / underviser: Peter Stochholm 

’Flipped ClassRoom’ Bibelstudie:
Dvs en studieform hvor der er byttet om på
lærer-elev rollerne. Eleverne forbereder,
læreren lytter og stiller spørgsmål.

14. + 21. marts: Romerbrevet 
’Flipped ClassRoom’ vil sige at der er byttet
om på rollerne mellem lærer og deltagere.
Deltagerne får i god tid et link til et
spændende studiemateriale på video, som de
kigger igennem og laver observationer i. På
mødeaftenen deler vi hvad de enkelte har
fundet.

Vært / underviser: Tom�y Rasmussen 

Program�et:

11. april: Jødiske fester
Påske (Pesach) fejrede Israels befrielse
fra slaveri i Egypten . 
 

Usyrede Brøds fest: For at huske de 40
år vandrer i ørkenen.
(7) Uger: (pinse) For at fejre  Loven og
takke for høsten 
 

Trompeter: Nytårsdag (3. Mos 23:23 -25)
mindede om skabelsen af verden.
 

Forsoningsdagen (Yom Kippur): Den dag   
da ypperstepræsten gik ind i det helligste
i templet for at stænke blod fra offeret 
 
Tabernakler (løvhyttefesten): For at
huske Guds omsorg 40 år i ørkenen.
 

Lys (Chanukkah): Fejre Judas Maccabeus
'sejr og genindvielsen af templet i 165
f.Kr. (Johannes 10:22).
 

Purim: Markerer jødernes overlevelse ved
Esters indsats (Ester 9: 1-32).

Vært / underviser: Peter Stochholm 

Bare lytte?
Der er ingen krav for at deltage !
 
Deltage i samtalen?
Dialog hæver hele niveauet - Tak til dig.
 
Bidrage med indlæg?
Du er velkom�en til at være med til at
levere indholdet. - kontakt værten. 

350
profetie

r

28. marts: Profetier Jesus opfyldte
Der er ca 350 profetier der har Messias-
budskaber. Vi skal se på nogle af de mest
centrale.

Vært / underviser: Simon Stochholm


