
Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

9 Pinselæsning: Om pinsens jødiske rødder

Tre store valfartsfester – for høsten:
1. Påske – den første høstfest – begyndelsen på høsten                                                                  
2. Pinse – kornhøsten – hele den lange høsttid indledes 
3. Løvhytte – den sidste høstfest & Nytår – afslutningen af høsten 

Tre store valfartsfester – for frelseshistorien:                                                                              
1. Påske – begyndelsen: udvandringen.
2. Pinse –  Pagten på Sinai: bestemmer identiteten for folket gennem hele vandringen
3. Løvhytte – ørkenvandringen frem mod det lovede land.

De 9 læsninger:
1.  Pagtslutningen på Sinai Bjerg I. 2 Mos 19,1-8
2.  Pagtslutningen på Sinai Bjerg II. 2 Mos 24,3-11
3.  Guds nærvær i tabernaklet. 2 Mos 40,34-38
4.  Profeternes forventning om en ny pagt I. Jer 31,31-33
5.  Profeternes forventning om en ny pagt II. Ez 36,24-27
6.  Jesu tale om Helligånden. Joh 14,26-27
7.  Helligåndens komme og Peters pinseprædiken. ApG 2,1-4 og 14-16
8.  Paulus´ pinseprædiken. 2 Kor 3,5b-9
9.  Et kongeligt præsteskab. 1 Pet 2,9-10

1.  På baggrund af frelsen i Påsken gav Gud på Sinai (i Pinsen) folket identitet, retning og formål.
2.  Pinsen var en fest for Guds gode lov. ”Stænke”. Tallet 70 = alle jordens folkeslag (1 Mos 10: 70 
     slægter efter Noa). Tallet 3000: de døde, fordi de brød loven.
3.  To afgørende problemer ved den gamle pagt: Folket bliver ved med at bryde pagten og Guds nærvær 
     er begrænset.
4.  En ny pagt skal komme, som er skrevet i hjerterne!
5.  Guds Ånd skal komme ind i os. ”Stænke”: Offerblod (1 Pet 1,2 og Hebr 10,22) - Dåben som det nye 
     pagtstegn.
6.  Da Pinsedagen kom, kom Ånden.
7.  3.000 blev frelst den første Pinsedag – 3.000 døde på Sinai: viser forskellen på loven og Ånden.
8.  Markante forskelle på den gamle og den nye pagt:

                            Den gamle pagt
         Skrevet på tavler af sten
         Kaldes: ”Bogstavets pagt”
         Bogstaven slår ihjel (fx ”3000”)
'         Dødens tjeneste', der førte til fordømmelse
         Skjult (Moses får slør for ansigtet)

9.  Guds folks identitet: En udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk.

Så er Pinse kirkens fødselsdag? Svaret er både ja og nej.
Ja - Det var her, at den kristne dåb og den nye pagt blev født.
Men Guds kirke blev født allerede med Abraham, da Gud kaldte det første menneske i sin enestående 
frelsesplan om at række sin velsignelse ud til alle folkeslag. Den kirke og den mission har vi nu fået del i!

   Samtale/refleksion:

   Hvad tænker I om opstillingen: For os i den nye pagt:    PÅSKEN – begyndelsen
                                                                                           PINSEN – hele livet derefter
                                                                        LØVHYTTE – den lovede evige frelse
   Hvad tænker I om jeres identitet (læsning 9) – hvordan præger det vores liv?

           Den nye pagt
Skrevet på tavler af kød og blod
Kaldes: ”Åndens pagt”
Ånden gør levende
'Åndens tjeneste', der fører til retfærdighed
Åbent (Helligånden er for alle)
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