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Hvad er ligheder og forskelle på de to personer og de to bøger?

Refleksion/samtale undervejs:

Set udefra kan man måske sige:

Moses slutter sin vandring med folket ved at overdrage dem det, han har skrevet ned. De fem 
Mosebøger udgør begyndelsen på Bibelen. En del af dette må være direkte åbenbaring fra 
Herren - og det sker vel bedst til den person, han var tættest på.

Mosebøgerne.

Hvor tit læser du i Mosebøgerne?

                ”Moses forlod folket og efterlod en bog. Jesus forlod jorden og efterlod Bibelen.” 

       Moses lignede sin Herre, som er nådig og barmhjertig: 2 Mos 34,6.

Aron og teltet.

2 Mos 32,7-14 & 30-34: Han elskede dem højere end sit eget liv og frelse! Derfor kan Gud 

der alene være Moses og loven.

Refleksion/samtale undervejs:

Hvordan er min kærlighed til dem, der er i min menighed?

       bruge ham til at gå i forbøn for folket, som Gud inderligt ønsker at frelse..

Samtaleark.     Moses - video 3: Moses vandrer med folket

5 Mos 31,24-29: Her samler Moses sin og Guds erfaring med folket op: de er genstridige og 

etableres, så Guds nærvær kan være dér og teltet og 

plan om forsoning: Keruberne spærrer vejen til Gud, indtil 

                                                                                                                        gennem ørkenen?
Hvilken trøst kan vi få ved at læse om Guds og Moses’ kærlighed til et stivnakket folk?

Vidnesbyrdets ark inde i teltets inderste viser Guds 

kontaktpunktet mellem Gud og folket. Indtil da havde 

det rigtige blod dækker lovens tavler inde i arken. Dette skete, da Jesus døde på korset (Hebr 
8-10). Ud over ofringer stod præsterne for forbøn og for velsignelsen (4 Mos 6,24-26).
Joh 1,14: Jesus er det rigtige åbenbaringstelt.

2 Mos 40,1-15: Åbenbaringsteltet og dets præster 

Hvordan viser Guds kærlighed til folket sig i den periode, hvor de forlader Egypten og rejser 

de handlinger, præsterne foretager dér, kan være 

Refleksion/samtale undervejs:

Hvordan bliver åbenbaringsteltet og dets præster et billede på alt det, Jesus har gjort for os og 
er for os?

Kærlighed og kamp.

       stivnakkede. Moses troede ikke på, at de ville forbedre sig. Men han elskede dem alligevel!

GUD

Set udefra kan man måske sige:

vor tit læser du i Mosebøgerne?

Hvad er ligheder og forskelle på de to personer og de to bøger?

                ”Moses forlod folket og efterlod en bog. Jesus forlod jorden 
og efterlod Bibelen.” 

Hvordan viser Guds kærlighed til folket sig i den periode, hvor de 
forlader Egypten og rejser 
                                                                                                                        
gennem ørkenen?
Hvilken trøst kan vi få ved at læse om Guds og Moses’ kærlighed til et 
stivnakket folk?
Hvordan er min kærlighed til dem, der er i min menighed?

xx Refleksion/samtale undervejs:

Hvordan bliver åbenbaringsteltet og dets præster et billede på alt det, 
Jesus har gjort for os og er for os?
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