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Y 2 Mos 19,1: «Den tredje måned»  2 Krøn 15,10: Pagtsfornyelse skete i «den tredje måned». 

Så: Pinsen er festen for pagtsslutningen og den lov, man fik ved denne.

Video 4: Pinse 1

Gud gav sit folk en festkalender med i alt 7 fester. Èn af dem var Pinsen
En af dem var «Ugefesten»: kornhøstfesten (hvedehøsten). Navnet på denne fest: 2 Mos 23,16: 
Kornhøstfesten; 2 Mos 34,22: Ugefesten; 3 Mos 23,15-21: Intet navn angivet; 4 Mos 28,26: På 
førstegrødens dag ... under jeres ugefest; 5 Mos 16,10.16 og 2 Krøn 8,13: Ugefesten.

Så Pinsen er klimaks/afslutning af Påsken. Og begyndelsen på noget: «Førstegrødens dag»: Dette navn 
fyldte meget i jødisk forståelse på Jesu tid. Fra den dag kunne man begynde at komme med 
førstegrødeoffer af de forsk. frugter, efterhånden som de høstes. Så Pinsen begynder høst-tiden.

Samtale-ark.   

3 Mos 23,15ff: Tælle 7 uger frem efter påsken. 7 uger regnedes som 50 dage. Det græske ord for 50 er 
«Pentekoste» - heraf navnet «Pinse». Pinsen (selv dens navn) er afledet af Påsken. Uden Påske ingen 
Pinse - man må begynde ved Påsken og derfra komme til Pinsen!

Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester. 

Frelseshistorisk perspektiv:
Meget tyder på, at man opfattede Pinsefesten også som en fest for pagtslutningen på Sinaj: 

Y Jubilæerbogen (skrevet 2. årh. f.Kr) siger tydeligt, at Pinse fejrer pagten på Sinaj samt Noa- og 
Abraham-pagten. Y Selve rækkefølgen: Påske - Pinse - Løvhyttefest viser, at vi kan ikke overse Pinse når vi 
går fra Udfrielsen (Påske) til det lovede land (Løvhyttefesten). Y NTs Pinse knytter til ved profeternes tale 
om «den nye pagt».

Hvad skete der den gang: Moses modtager loven på Sinaj bjerg. 2 Mos 24: der rejses et alter og tolv 
stenstøtter. Blod fra offerdyr stænkes på alteret. Folket tages i ed og blodet stænkes på folket. Derefter går 
de 70 ældste med op på bjerget og holder pagtsmåltid med Moses og Herren. På baggrund af 
pagtsslutningen kan Gud nu flytte ind hos sit folk: 2 Mos 40,34-35: Åbenbaringsteltet, hvor Gud er til stede 
og Guds Ånd kommer over Moses (2 Mos 34,29) og de 70 ældste (4 Mos 11,16-25). 
4 Mos 11,29: Dette ønske leder over i Pinsens profetiske perspektiv:
Folket havde loven på stentavler men faldt fra igen og igen. Ånden skal ind i den enkeltes hjerte, før det 
virkelig kan ske: 

En ny påske og en ny udfrielse (Es 11,16)
Den nye pagt, loven i hjertet Jer 31,31-34

Jeg renser jer Ez 36,25-31
Jeg vil udgyde min Ånd Joel 3,1
Over Jerusalems indbyggere Zak 12,10

Den gamle pagt                    Den nye pagt
Påske (forløsning - basis)                    En ny udfrielse
Pinse (helligelse - effektuering og vandring frem mod målet)        En ny pagt
Løvhyttefest (frelse - målet)      Et nyt Jerusalem

Et nyt tempel Ez 10-11; Ez 43; 47; Zak 14.

Pinsen skal blive til noget mere, end den var i GT-tiden: Profetierne om en ny pagt:

Til samtale: 

En ny Ånd Ez 11,19

Lærte du i denne video noget nyt om Pinse i GT-tiden?

Hvilken betydning har det for dit liv, at du som kristen er sat ind i et liv, 

Hvad kan profetierne i GT fortælle os om Pinsen i den nye pagt?

Hvad kan Pinsen i den gamle pagt fortælle os om Pinsen i den nye pagt?

der spændes ud mellem de tre punkter: «Forløsning» - «Helligelse» - «Frelse» ?

Bogen, Jan omtaler, 
kan købes på lohse.dk

3. Genskaber sit folk (Ez 37)

6. Universelt folk (Joel 3; Es 2; 49; Zak 14)

Opsummering af den nye pagt: 

4. Etisk nyskabelse (Ez 36; Jer 31)

2. Gud tager bolig ved sin Ånd (Ez 11; Joel 3)
1. Syndernes forladelse (Jer 31; Ez 36)

5. Kraft og åndsfylde (Joel 3; Ez 47)


	Page 6

