10-09-2016

De 5 mosebøger
Gud skabte Israel, som sit hellige folk:
I.

1 Mos 1 – 11: Skabelsen af himlen og
jorden, dyrene, planter og træer, og
menneskene

II.

1 Mos 12 – 50: Patriark-historien

III.

2 Mos 1 – 18: Guds folks befrielse,
Udgangen af Egypten,

IV.

2 Mos 19 – 4 Mos 10: Guds folk bliver
et helligt folk gennem Guds pagt med
sit folk med lovgivningen og
gudstjenesten ved tabernaklet

V.

4 Mos 11–36: Vandringen til Kana’an

VI.

5 Mos 1 – 34: Moses’ afskedstale om
løfteslandet

Resumé af 1. mosebog:
1 Mos 50,20: ”I udtænkte ondt mod
mig, men Gud vendte det til det
gode. Han ville gøre det, der nu er
sket: holde mange mennesker i live.”
”Bro” over til 2. mosebog:
1 Mos 50,24–25: ”Josef sagde til
sine brødre: »Jeg skal snart dø. Men
Gud vil tage sig af jer og føre jer op
fra dette land til det land, han lovede
Abraham, Isak og Jakob.« 25 Og
Josef tog Israels sønner i ed: »Når
Gud tager sig af jer, skal I bringe
mine ben med op herfra.«”
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Nøglen til at forstå en bog…
1)

Begyndelsen
 Gudfrygtige jordmødre, 2 Mos 1,17 + 21

2)

Hoveddele
 Udvandringen fra Egypten til Sinaj (1 – 18)
 Indvielsen af Israel og helligdommen (19 – 40)
se 2 Mos 29,43 + 45

3)

Slutning
 Guds herlighed, fra Sinaj bjerg til åbenbaringsteltet, se 2 Mos 40,34+38
 Åbenbaringsteltet = ‘mobilt Sinaj’

Nøglen til at forstå en bog…
1)

Begyndelsen
 Gudfrygtige jordmødre, 2 Mos 1,17 + 21

2)

Hoveddele
 Udvandringen fra Egypten til Sinaj (1 – 18)
 Indvielsen af Israel og helligdommen (19 – 40)
se 2 Mos 29,43 + 45

3)

Slutning
 Guds herlighed, fra Sinaj bjerg til åbenbaringsteltet, se 2 Mos 40,34+38
 Åbenbaringsteltet = ‘mobilt Sinaj’
Overskrift: ”Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!” (Præd 12,13)
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Nøglen til at forstå en bog…
1)

Begyndelsen
 Gudfrygtige jordmødre, 2 Mos 1,17 + 21
Overskrift: ”Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!” (Præd 12,13)

 Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
 Hvordan Farao kæmper imod Gud, og bliver til advarsel for os
 Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud

Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 3,1-15:
 v. 5-6:
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Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 3,1-15:
 v. 5-6: En synders dødsfrygt i mødet med den Hellige,
vendes til ærefrygt ved at lære Guds navn og Guds barmhjertighed at kende
 v. 7: Guds barmhjertighed
 v. 8 + 14: Gud kommer gennem sit navn

Hvordan Farao kæmper imod Gud?
2 Mos 5 - 14:
 5,1 + 23
 6,6 + 26

De 10 plager:
 2 Mos 12,12: ”Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle
førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte
mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren!”
 2 Mos 9,29-30
 2 Mos 12,12-13
 2 Mos 14,18 + 31

4

10-09-2016

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 19 - 40:
 2 Mos 19,4-6
 2 Mos 19,16

 5 Mos 4,11-11: ”I kom hen og
stillede jer ved foden af bjerget, og
bjerget stod i lys lue med
himmelhøje flammer, omgivet af
mørke, skyer og mulm.
12 Da nu Herren TALTE til jer inde
fra ilden, hørte I ordene;
men I så ingen skikkelse,
I hørte kun røsten.”

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)
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Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)
De 10 bud: ”Guds hellighed”
- Du må ikke have andre guder end mig.
- Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
- Husk sabbatsdagen og hold den hellig
- Ær din far og din mor
- Du må ikke begå drab
- Du må ikke bryde et ægteskab
- Du må ikke stjæle
- Du må ikke vidne falsk imod din næste
- Du må ikke begære din næstes hus
- Du må ikke begære din næstes hustru, træl eller trælkvinde..

 2 Mos 20,18b-20

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)

 2 Mos 20,24a:

De 10 bud: ”Guds hellighed”
- Du må ikke have andre guder end mig.
- Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
- Husk sabbatsdagen og hold den hellig
- Ær din far og din mor
- Du må ikke begå drab
- Du må ikke bryde et ægteskab
- Du må ikke stjæle
- Du må ikke vidne falsk imod din næste
- Du må ikke begære din næstes hus
- Du må ikke begære din næstes hustru, træl eller trælkvinde..

 2 Mos 20,18b-20

6

10-09-2016

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)
De 10 bud: ”Guds hellighed”
- Du må ikke have andre guder end mig.
- Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
- Husk sabbatsdagen og hold den hellig
- Ær din far og din mor
- Du må ikke begå drab
- Du må ikke bryde et ægteskab
- Du må ikke stjæle
- Du må ikke vidne falsk imod din næste
- Du må ikke begære din næstes hus
- Du må ikke begære din næstes hustru, træl eller trælkvinde..

 2 Mos 20,24a: Et alter;
”brændoffer” til soning for synd
= Syndernes forladelse!
 2 Mos 20,24b: ”Hvor som helst
jeg lader mit NAVN nævne,

 2 Mos 20,18b-20

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)
De 10 bud: ”Guds hellighed”
- Du må ikke have andre guder end mig.
- Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
- Husk sabbatsdagen og hold den hellig
- Ær din far og din mor
- Du må ikke begå drab
- Du må ikke bryde et ægteskab
- Du må ikke stjæle
- Du må ikke vidne falsk imod din næste
- Du må ikke begære din næstes hus
- Du må ikke begære din næstes hustru, træl eller trælkvinde..

 2 Mos 20,24a: Et alter;
”brændoffer” til soning for synd
= Syndernes forladelse!
 2 Mos 20,24b: ”Hvor som helst
jeg lader mit NAVN nævne, vil jeg
komme til dig og velsigne dig.”
 2 Mos 24,8:

 2 Mos 20,18b-20
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Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.”
(…)
De 10 bud: ”Guds hellighed”
- Du må ikke have andre guder end mig.
- Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn
- Husk sabbatsdagen og hold den hellig
- Ær din far og din mor
- Du må ikke begå drab
- Du må ikke bryde et ægteskab
- Du må ikke stjæle
- Du må ikke vidne falsk imod din næste
- Du må ikke begære din næstes hus
- Du må ikke begære din næstes hustru, træl eller trælkvinde..

 2 Mos 20,24a: Et alter;
”brændoffer” til soning for synd
= Syndernes forladelse!
 2 Mos 20,24b: ”Hvor som helst
jeg lader mit NAVN nævne, vil jeg
komme til dig og velsigne dig.”
 2 Mos 24,8: Gud helliger folket
ved at stænke blod på dem!

 2 Mos 20,18b-20

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 19 - 40:
Guds åbenbaring på Sinaj:
1) Bjergets top, 2) Selve bjerget,

3) Foden af bjerget

2 Mos 25,8-9

Illustration:Faithlife Study Bible Inforgraphics
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Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 19 - 40:
 2 Mos 28,12 + 29
 2 Mos 29,42-46: ”Det er det
daglige brændoffer, slægt efter slægt,
for Herrens ansigt, ved indgangen til
Åbenbaringsteltet, dér hvor jeg vil
åbenbare mig for jer og TALE til dig.
43 Der vil jeg åbenbare mig for
israelitterne, så stedet
helliges ved min herlighed.”

Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 19 - 40:
 2 Mos 32,4b: Guldkalven
 2 Mos 33-34: Moses i forbøn;
 2 Mos 35-40: Åbenbaringsteltet bygges og indvies
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Hvordan folket lærer at frygte og elske Gud?
2 Mos 19 - 40:
2 Mos 40,34: ”Skyen dækkede Åbenbaringsteltet,
og Herrens herlighed fyldte boligen.” = Guds synlige nærvær

Illustration:Faithlife Study Bible Inforgraphics
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2. Mosebog i lys af NT
Joh 5,46: ”Havde I troet Moses,
ville I have troet mig;
for det var mig, han skrev om.”

2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog
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2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
vrimlede med dem, og de blev mange; de
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
dem.

2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
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2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers …

2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers …

46,3:”sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars
Gud. Du skal ikke være bange for at drage
ned til Egypten, for dér vil jeg gøre dig til
et stort folk.
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2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers slutter de sig måske til
vore fjender, hvis der kommer krig, og
angriber os; og så bliver de herre i landet.”

46,3:”sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars
Gud. Du skal ikke være bange for at drage
ned til Egypten, for dér vil jeg gøre dig til
et stort folk.

Gl. dansk: ”… og til sidst forlader landet.”

2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers slutter de sig måske til
vore fjender, hvis der kommer krig, og
angriber os; og så bliver de herre i landet.”

46,3:”sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars
Gud. Du skal ikke være bange for at drage
ned til Egypten, for dér vil jeg gøre dig til
et stort folk.
46,4: ”Jeg vil selv drage med dig ned til
Egypten, og jeg vil selv bringe dig
tilbage, og Josef skal lukke dine øjne.«”

Gl. dansk: ”… og til sidst forlader landet.”
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2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers slutter de sig måske til
vore fjender, hvis der kommer krig, og
angriber os; og så bliver de herre i landet.”

46,3:”sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars
Gud. Du skal ikke være bange for at drage
ned til Egypten, for dér vil jeg gøre dig til
et stort folk.
46,4: ”Jeg vil selv drage med dig ned til
Egypten, og jeg vil selv bringe dig
tilbage, og Josef skal lukke dine øjne.«”

Gl. dansk: ”… og til sidst forlader landet.”
v.22: »Hver eneste dreng, der bliver født,
skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade
leve.”

2. Mosebog – en åndelig magtkamp
2. mosebog, kapitel 1

1. mosebog

v.7: ”Men israelitterne var frugtbare; det
15,5: ”»Se på himlen, og tæl stjernerne,
vrimlede med dem, og de blev mange; de hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange
blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af
skal dine efterkommere blive.«”
dem.
v.9-10: ”Det israelitiske folk er større og
talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt
ad over for dem, så de ikke skal blive
endnu flere. Ellers slutter de sig måske til
vore fjender, hvis der kommer krig, og
angriber os; og så bliver de herre i landet.”

46,3:”sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars
Gud. Du skal ikke være bange for at drage
ned til Egypten, for dér vil jeg gøre dig til
et stort folk.
46,4: ”Jeg vil selv drage med dig ned til
Egypten, og jeg vil selv bringe dig
tilbage, og Josef skal lukke dine øjne.«”

Gl. dansk: ”… og til sidst forlader landet.”
v.22: »Hver eneste dreng, der bliver født,
skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade  2 Mosebog 1,21: ”Fordi jordemødrene
frygtede Gud, gav han dem afkom.”
leve.”
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2. Mosebog = Frygt Gud…
 Sl 130,4: ”Hos Gud
er der tilgivelse,
for at man skal frygte dig!”

 1 Tim 3,16: ”Og uimodsigelig stor
er gudsfrygtens hemmelighed:
HAN blev åbenbaret i kødet, …”

 Sl 65,6: ”I retfærdighed
svarer du os med
frygtindgydende gerninger,
vor frelses Gud …”

Hvordan Moses lærer at
frygte og elske Gud
Hvordan Farao kæmper imod Gud
Hvordan folket lærer at
frygte og elske Gud

 Åb 1,4-6 + 17
 Åb 19,1 + 5

Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
Joh 5,46:
”Havde I troet Moses, ville I have
troet mig; for
det var mig, han skrev om.”
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Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
Joh 5,46:
”Havde I troet Moses, ville I have
troet mig; for
det var mig, han skrev om.”

Dansk bibel fra 1860, 2 Mos 3:
”GUDS SØN åbenbares for Moses
i en brændende tornebusk og siger
til ham, hvem han er, (1-6);
lover at frelse sit folk, byder Moses
at udføre dem og lover at være med
ham, (7-12); underviser ham
vidtløftigere om, hvad han skulle
sige og gøre (13-22).”

Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 3,14: ”Gud svarede Moses:
»Jeg er den, jeg er!« Og han sagde:
»Sådan skal du sige til israelitterne:
Jeg Er har sendt mig til jer.«”
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Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 3,14: ”Gud svarede Moses:  Jeg er livets brød (Joh 6,35)
»Jeg er den, jeg er!« Og han sagde:  Jeg er verdens lys (Joh 8,12)
»Sådan skal du sige til israelitterne:
 Jeg er døren (Joh 10,9)
Jeg Er har sendt mig til jer.«”
 Jeg er den gode hyrde(Joh 10,11)
 Jeg er opstandelsen og livet (Joh
11,25)
 Jeg er vejen og sandheden og
livet” (Joh 14,6)
 Jeg er vintræet, og I er grenene
(Joh 15,5)

Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 3,14: ”Gud svarede Moses:  Joh 8,58: ”»Sandelig, sandelig
»Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: siger jeg jer: Jeg er, før Abraham
»Sådan skal du sige til israelitterne: blev født.«”
Jeg Er har sendt mig til jer.«”
 Joh 18,4-6: ”»Hvem leder I efter?«
5 »Jesus fra Nazaret,« svarede de.
Han sagde til dem: »Det er mig.«
(Egtl.. ”Jeg ER”). Også Judas, som
forrådte ham, stod sammen med
dem. 6 Da Jesus sagde: »Det er
mig,« veg de tilbage og faldt om
på jorden.”
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Hvordan Moses lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 3,14: ”Gud svarede Moses:  Fil 2,9-10
»Jeg er den, jeg er!« Og han sagde:
»Sådan skal du sige til israelitterne:
Jeg Er har sendt mig til jer.«”

Hvordan Farao kæmper imod Gud
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Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”Mændene skal være
beskæftiget med strengt arbejde;
de skal ikke lytte til falsk tale!”

Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”Mændene skal være
beskæftiget med strengt arbejde;
de skal ikke lytte til D) falsk tale!”
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Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”Mændene skal være
beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”

Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”Mændene skal være
B) beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”
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Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”A) Mændene skal være
B) beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”

Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”A) Mændene skal være
B) beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”
Rosenius:
”Hvem tænker vel på, at det dybest
set er forsømmelsen af Guds ord,
der er skyld i al åndelig elendighed i
verden, al svaghed, såvel inden for
kirken som i den enkeltes liv.
Mens derimod Guds ords flittige
og rette brug er kilden til al åndelig
velsignelse”
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Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”A) Mændene skal være
B) beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”

Ef 6,11ff:

Hvordan Farao kæmper imod Gud
2 Mos 5,9: ”A) Mændene skal være Ef 5,21ff: ”En kristens husorden”
B) beskæftiget med strengt arbejde;
de skal C) ikke lytte til D) falsk tale!”
Ef 6,11ff: ”Ifør jer Guds fulde
rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. …
- Sandhed,
- Retfærdighed
- Fredens Evangelium
- Troens skjold
- Frelsens hjelm og Åndens sværd,
som er Guds ord
- Bøn
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 12,13+15: ”Men blodet skal
I have som mærke på husene,
hvor I er. (…)
I skal sørge for, at al surdej er
fjernet fra jeres huse allerede den
første dag, for enhver, der spiser
syrnet brød fra den første til den
syvende dag, det menneske skal
udryddes fra Israel.”
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 12,13+15: ”Men blodet skal  1 Kor 5,6-13
I have som mærke på husene,
hvor I er. (…)
I skal sørge for, at al surdej er
fjernet fra jeres huse allerede den
første dag, for enhver, der spiser
syrnet brød fra den første til den
syvende dag, det menneske skal
udryddes fra Israel.”

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 12,13+15: ”Men blodet skal  1 Kor 5,6-13: ”Rens den gamle
I have som mærke på husene,
surdej ud, (…) for også vort
hvor I er. (…)
påskelam er slagtet, Kristus.”
I skal sørge for, at al surdej er
fjernet fra jeres huse allerede den
første dag, for enhver, der spiser
syrnet brød fra den første til den
syvende dag, det menneske skal
udryddes fra Israel.”
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 12,13+15: ”Men blodet skal  1 Kor 5,6-13: ”Rens den gamle
I have som mærke på husene,
surdej ud, (…) for også vort
hvor I er. (…)
påskelam er slagtet, Kristus.”
I skal sørge for, at al surdej er
fjernet fra jeres huse allerede den
 1 Kor 6,9-11:
første dag, for enhver, der spiser
syrnet brød fra den første til den
syvende dag, det menneske skal
udryddes fra Israel.”

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 12,13+15: ”Men blodet skal  1 Kor 5,6-13: ”Rens den gamle
I have som mærke på husene,
surdej ud, (…) for også vort
hvor I er. (…)
påskelam er slagtet, Kristus.”
I skal sørge for, at al surdej er
fjernet fra jeres huse allerede den
 1 Kor 6,9-11: ”… I blev vasket
første dag, for enhver, der spiser
rene, I blev helliget, I blev gjort
syrnet brød fra den første til den
retfærdige ved Herren Jesu
syvende dag, det menneske skal
Kristi NAVN og ved vor Guds
udryddes fra Israel.”
ånd.”
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 19,6: ”I skal være et
kongerige af præster og et helligt
folk for mig.”

 1 Pet 1,18-19:

2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.” = Guds navn
 De 10 bud: ”Guds hellighed”
 2 Mos 20,24a: Et alter;
= Syndernes forladelse
 2 Mos 24,8: Gud helliger folket
ved at stænke blod på dem!

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
2 Mos 19,6: ”I skal være et
kongerige af præster og et helligt
folk for mig.”

 1 Pet 1,18-19: ”I blev løskøbt…
med Kristi dyrebare blod”

2 Mos 20,1-2: ”Gud talte alle disse
ord: »Jeg er Herren din Gud, som
førte dig ud af Egypten, af
trællehuset.” = Guds navn

 1 Pet 2,1-3: ”Derfor skal I aflægge
al ondskab…”

 De 10 bud: ”Guds hellighed”

 1 Pet 2,9-10: ”Men I ER en
udvalgt slægt, et kongeligt
præsteskab, et helligt folk, et
ejendomsfolk,

 2 Mos 20,24a: Et alter;
= Syndernes forladelse
 2 Mos 24,8: Gud helliger folket
ved at stænke blod på dem!
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
 Es 57,15: ”Jeg bor i det høje og
hellige og hos den, der er knust,
hvis ånd er nedbøjet,…”

Joh 1,14-17:

 2 Mos 40,34 + 38: ”Herrens
herlighed fyldte boligen.
(…)
For Herrens sky var over boligen
om dagen, og om natten var der en
ild i den for øjnene af hele Israels
hus på hele deres vandring fra
sted til sted.”

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
 Es 57,15: ”Jeg bor i det høje og
hellige og hos den, der er knust,
hvis ånd er nedbøjet,…”
 2 Mos 40,34 + 38: ”Herrens
herlighed fyldte boligen.
(…)
For Herrens sky var over boligen
om dagen, og om natten var der en
ild i den for øjnene af hele Israels
hus på hele deres vandring fra
sted til sted.”

Joh 1,14-17: ”Og Ordet blev kød
og tog bolig iblandt os, og vi så
hans herlighed, en herlighed, som
den Enbårne har den fra Faderen,
fuld af nåde og sandhed.
(…)
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Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
 1 Kor 3,16-17: ”Ved I ikke, at I er
Guds tempel, og at Guds ånd bor
i jer?
17 Hvis nogen ødelægger Guds
tempel, skal Gud ødelægge ham.
For Guds tempel er helligt, og
det tempel er I.”

Joh 1,14-17: ”Og Ordet blev kød
og tog bolig iblandt os, og vi så
hans herlighed, en herlighed, som
den Enbårne har den fra Faderen,
fuld af nåde og sandhed.
(…)

Hvordan Folket lærer at frygte og elske Gud
 1 Kor 3,16-17: ”Ved I ikke, at I er
Guds tempel, og at Guds ånd bor
i jer?
17 Hvis nogen ødelægger Guds
tempel, skal Gud ødelægge ham.
For Guds tempel er helligt, og
det tempel er I.”

Joh 1,14-17: ”Og Ordet blev kød
og tog bolig iblandt os, og vi så
hans herlighed, en herlighed, som
den Enbårne har den fra Faderen,
fuld af nåde og sandhed.
(…) 16 Af hans fylde har vi alle
modtaget, og det nåde over nåde;
17 for loven blev
givet ved Moses,
nåden og sandheden kom ved
Jesus Kristus.”
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