08-10-2016

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
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”forbilledet på bjerget”
2 Mos 25,9: ”… efter det
forbillede af boligen og
dens udstyr, jeg viser dig”

Hebr 10,19: ”Brødre, ved
Jesu blod har vi altså
frimodighed til at gå ind i
helligdommen.”
Hebr 12,18ff: ”Nej, I ER
kommet til Zions bjerg,
til den levende Guds by,
det himmelske Jerusalem,
til tusinder af engle,
en festforsamling,…”

3. mosebog
3. mosebog, grundlag for at forstå:
 Kristi sejrrige soningsdød død
for syndere
 Kristus som Guds Lam
 Kristus som Ypperstepræst og offer
 Hele GT og NT
 Kirkens mission
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Nøglen til at forstå 3. mosebog
1)

Begyndelsen
3 Mos 1,3ff:
 for Herrens ansigt
 soning for synd = opnå velbehag

2)

Hoveddele
 Kap 1-16: Lovgivning om forskellige ofre,
som folket bringer for at fjerne urenhed.
 Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse af folkets hellighed.

3)

Slutning

Nøglen til at forstå 3. mosebog
1)

Begyndelsen
3 Mos 1,3ff:
 for Herrens ansigt
 soning for synd = opnå velbehag

2)

Hoveddele
 Kap 1-16: Lovgivning om forskellige ofre,
som folket bringer for at fjerne urenhed.
 Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse af folkets hellighed.
3 Mos 10,10: ”for at I kan skille helligt fra uhelligt og urent fra rent”

3)

Slutning
 Kap 27: Løfteoffer til Herren
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3. Mosebog: for Herrens ansigt

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:

• Brændoffer - Retfærdighed

 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne*
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag
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Præstens rolle; at være
mellemmand mellem
Gud og folket:

GUD
PRÆSTEN
FOLKET
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Præstens rolle; at være
mellemmand mellem
Gud og folket:
 Præsten repræsenterer
folket overfor Gud

GUD
PRÆSTEN
FOLKET

Præstens rolle; at være
mellemmand mellem
Gud og folket:
 Præsten repræsenterer
folket overfor Gud
 Præsten repræsenterer
Gud overfor folket

GUD
PRÆSTEN
FOLKET
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Opfyldelse i Kristus
Hebr 7:23ff: ”Derfor kan han
også helt og fuldt frelse dem,
som kommer til Gud ved ham,
fordi han
altid lever og vil gå i forbøn
for dem. 26 For en sådan
ypperstepræst trængte vi til,
en der er hellig, uskyldig, ren,
skilt ud fra syndere og ophøjet
over himlene,

27 en der ikke som de andre
ypperstepræster er nødt til
hver dag at bringe ofre, først
for sine egne synder og så for
folkets; for det har han gjort
én gang for alle, da han
bragte sig selv som offer.”

Illustration:Faithlife Study
Bible Inforgraphics
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- soning (1,4)
- brænde altid (6,5-6)

Illustration:Faithlife Study
Bible Inforgraphics

2 Mos 29.43:
”Der vil jeg åbenbare mig
for israelitterne,
så stedet helliges
ved min herlighed.”

Illustration:Faithlife Study
Bible Inforgraphics
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1 Kor 1,30: ”Men ham
skyldes det, at I er
i Kristus Jesus, som er
blevet visdom for os fra
Gud, både retfærdighed
og helligelse og forløsning

Illustration:Faithlife Study
Bible Inforgraphics

r

”Hvor syndernes forladelse er,
der er liv og salighed”
(Martin Luther, ”Lille katekismus”)

Illustration:Faithlife Study
Bible Inforgraphics
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne*

• Brændoffer - Retfærdighed
• Afgrødeoffer - Hellighed
• Måltidsoffer – Troen
(Tak- /Fredsoffer - Peace offering)

 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag
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3. mosebog
3 Mos 3,17: ”Alt fedt tilhører Herren”

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne*
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag

• Brændoffer - Retfærdighed
• Afgrødeoffer - Hellighed
• Måltidsoffer – Troen
(Tak- /Fredsoffer - Peace offering)

• Syndoffer - renser
åbenbaringsteltet og person

• Skyldoffer – kompensation for
vanhelligelse af det hellige
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne

3 Mos 8,23: blod på
højre øreflip,
højre tommelfinger,
højre storetå

 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og
gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed

3 Mos 9,4: ”… I dag vil
Herren vise sig for jer.”

 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne
 8: Indvielsen af præsterne

3 Mos 10,3: ”På dem, som
kommer mig nær, viser jeg
min hellighed,
og for hele folket
viser jeg min herlighed.”

 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed

3 Mos 10,10: ”for at I kan
skille helligt fra uhelligt
og urent fra rent”

 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder
sig til urenhed

3 Mos 11,43: ”I må ikke
gøre jer selv afskyelige…”
3 Mos 15,31: ”I skal befri
israelitterne for deres
urenhed, så de ikke dør
på grund af deres urenhed,
fordi de gør min bolig, som
er hos dem, uren.”

 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 1-16: Lovgivning om forskellige
ofre, som folket bringer for at fjerne
urenhed:
 1-5: Love om ofre for lægfolket
 6-7: Love for præsterne
 8: Indvielsen af præsterne
 9: Konstituering af offertjenesten og gudstjenesten
 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds
hellighed
 11-15: Bestemmelser om, hvordan man forholder sig
til urenhed
 16: Renselsen af tabernaklet og folket på
Den Store Forsoningsdag
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Ypperstepræsterne vs. Jesu tjeneste
 en jordisk helligdom

 Jesus gik ind i selve himlen

 med blod fra dyr

 Jesu eget blod

 rensede jordisk helligdom

 rensede de himmelske ting,
og stænker på folkets
samvittigheder

 KUN Ypperstepræsten
havde adgang derind

 ved Jesu blod har vi alle
frimodighed til at træde ind i
den himmelske helligdom,
NU!
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed

3 Mos 17,11: ”… det er
blodet, der skaffer soning,
fordi det er livet”

 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan de
får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse
 27: Løfteoffer til Herren

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed
 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan de
får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse
 27: Løfteoffer til Herren
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed

3 Mos 18,28:
”Ellers vil landet spytte jer
ud, fordi I gør det urent.”

 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan de
får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse
 27: Løfteoffer til Herren

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed
 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan
de får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse

3 Mos 19,2: ”Tal til hele
israelitternes menighed
og sig til dem:
I skal være hellige, for
jeg, Herren jeres Gud, er
hellig.”

 27: Løfteoffer til Herren
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed
 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan
de får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse
 27: Løfteoffer til Herren

3 Mos 19,26-28: ”I må ikke
spise kød med blod i. I må
ikke tage varsler eller drive
trolddom. 27 I må ikke
klippe håret kort, og du må
ikke studse skægget. 28 I
må ikke tilføje jer selv
snitsår på kroppen for en
afdød eller lade jer tatovere.
Jeg er Herren!”

Hvordan skal vi forholde os til de mange forskrifter?
1 Tim 4,4-5: ”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og
skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak;
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Hvordan skal vi forholde os til de mange forskrifter?
1 Tim 4,4-5: ”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og
skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak;
Guds nærvær:
- lyset
- livet
- velsignelse

Rent
og
Normalt

= Guds rige

Kaos:
- mørke
- død
- forbandelse

= Satans
- mad
domæne
- sex indenfor ægteskab
- klippe hår / studse skæg
- tatoveringer
- kropsøvelser

Hvordan skal vi forholde os til de mange forskrifter?
1 Tim 4,4-5: ”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og
skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak;
for det helliges ved Guds ord og ved bøn.”
Guds nærvær:
- lyset
- livet
- velsignelse
= Guds rige

Helligt
og
Rent

Rent
og
Normalt

Kaos:
- mørke
- død
- forbandelse

= Satans
- mad
domæne
- sex indenfor ægteskab
- klippe hår / studse skæg
- tatoveringer
- kropsøvelser
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Hvordan skal vi forholde os til de mange forskrifter?
1 Tim 4,4-5: ”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og
skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak;
for det helliges ved Guds ord og ved bøn.”
Guds nærvær:
- lyset
- livet
- velsignelse

Helligt
og
Rent

= Guds rige

Rent
og
Normalt

Kaos:

Normalt - mørke
og
- død
Urent - forbandelse

= Satans
- mad
domæne
- sex indenfor ægteskab
- klippe hår / studse skæg
- tatoveringer
- kropsøvelser

3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed
 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan
de får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse
 27: Løfteoffer til Herren

• v.1-13: Velsignelsen ved
ærefrygt for Guds navn
og Guds hellighed
• v.14-39: Forbandelsen
ved vanhelligelsen af
Guds navn og Guds
hellighed
• v.40-46: Forholdet
genoprettes gennem
syndsbekendelse og at
Gud husker på sin pagt!
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3. Mosebog: for Herrens ansigt
Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse
af folkets hellighed:
 17: Brug og misbrug af dyreblod
 18: Undgåelse af seksuel urenhed
 19-26: Grundlæggende undervisning om hvordan de
får del i Guds hellighed:
 19-20: Menighedens hellighed
 21-22: Præsternes hellighed
 23: Hellige tider for tilbedelse
 24: Hellige ting: Lysestagen, Skuebrødene, Guds
navn
 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår
 26: Resultatet af rigtig og forkert tilbedelse

-

•

•

•

 27: Løfteoffer til Herren

3. Mosebog

•
•
•

Løfte til Herren
Gave til Herren
Når nogen helliger sit hus
til Herren
Hvis nogen helliger noget
af den jord, han ejer til
Herren
Det førstefødte af kvæget,
ser som førstefødt tilfalder
Herren
Al tiende af landet…
tilhører Herren

for Herrens ansigt

- Det Nye Testamente

 åbenbaringstelt

 den himmelske helligdom

 dyreblod på folket ved pagts-indgåelsen
ved Sinaj + indvielse af præster +
renselse af helligdom

 ”dette er mit blod, pagtens blod, som
udgydes for mange til syndernes
forladelse” (Matt 26,28).
- Jesu blod på samvittigheden (Hebr 9,14)

 Guds søn fortsat bo hos sit folk

 Guds søn bor i os

 Ydre forordninger ift. renselse fra
urenhed og bevarelse af hellighed;
og ikke åbne op for onde åndsmagter
gennem afguderi

 Renhed af hjertet, i det indre.
”Afgud”: det som hjertet sætter sin lid til
og forventer sig alt godt af;
og dermed åbne op for onde åndsmagter
(1 Pet 5,7-9; Ef 6,10f)

 Al tiende af landet tilhører Herren,
til helligdommens vedligehold og
præsternes underhold

 Hele vores liv tilhører Herren, til
menighedens gavn og opretholdelse,
og i tjeneste for alle folkeslag
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Nåde

over

Nåde

 åbenbaringstelt

 den himmelske helligdom

 dyreblod på folket ved pagts-indgåelsen
ved Sinaj + indvielse af præster +
renselse af helligdom

 ”dette er mit blod, pagtens blod, som
udgydes for mange til syndernes
forladelse” (Matt 26,28).
- Jesu blod på samvittigheden (Hebr 9,14)

 Guds søn fortsat bo hos sit folk

 Guds søn bor i os

 Ydre forordninger ift. renselse fra
urenhed og bevarelse af hellighed;
og ikke åbne op for onde åndsmagter
gennem afguderi

 Renhed af hjertet, i det indre.
”Afgud”: det som hjertet sætter sin lid til
og forventer sig alt godt af;
og dermed åbne op for onde åndsmagter
(1 Pet 5,7-9; Ef 6,10f)

 Al tiende af landet tilhører Herren,
til helligdommens vedligehold og
præsternes underhold

 Hele vores liv tilhører Herren, til
menighedens gavn og opretholdelse,
og i tjeneste for alle folkeslag
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