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Påske Pesach

Usyret brød Hag HaMatzot

Førstegrøden Reishit

Pinse  Shavuot

Basunklangdagen Rosh HaShanah

Forsoningsdagen Yom Kippur

Løvhyttefesten  Sukkot

Innvielsen Hanukkah

Skjebne à lykke  Purim

Oversikt
Oversikt over høytidene
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• I 3. Mosebok 23, ga Gud syv 
høytidsdager for israelittene som 
“fastsatte tider” til å møte ham.
(3.Mos. 23:1–2).

• Påske (Pesach)
§ Usyret brød (Hag HaMatzot)
§ Førstegrøden (Reishit)
§ Pinse (Shavuot)
§ Løvhyttefesten (Yom HaTeruah 

eller Rosh HaShanah)
§ Forsoningsdagen (Yom Kippur)
§ Løvhyttefesten (Sukkot)
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• Tre av høytidene var 
høytidsfester hvor alle jødiske 
menn var pålagt å gå til 
Jerusalem for å  “vise seg for 
Herren” (5.Mos. 16:16).
§ Påske (eller usyret brøds høytid)
§ Pinse
§ Løvhyttefesten

• Andre høytider som Purim og 
Hanukkah kom senere.
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• Tre hovedgrunner for 
festene:
§ Guds beskyttelse
§ Guds forsørgelse
§ Guds løfter
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• Guds frelses program
§ 3.Mosebok er noen ganger beskrevet som “Guds frelsende 

nådes kalender” fordi dette kapittel beskriver Guds frelsende 
plan for denne verden han skapte.

§ Høytidene og Sabbaten er skygger av det som skulle komme:
“La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, 
høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen av 
det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus.”

Kol. 2:16–17
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• Guds frelsende program
§ Påsken viser til Jesu død, det fullkomne offer. Han døde for 

oss i påsken.
§ Usyret brød viser til den syndfrie Jesus, “livets brød” fra 

himmelen.
§ Førstegrøden pekte frem på hans oppstandelse den tredje dag. 
§ Pinse(Shavuot) pekte frem på Den Hellige Ånds komme.
§ De tre høstfestene (Trompetfesten, Forsoningsdagen og 

Løvhyttefesten) vil oppfylles ved Jesu’ andre komme.
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• I 2. Mosebok 12 
etablerte Gud 
månedenes rekkefølge.

• Dette var den første 
jødiske kalenderen som 
ble brukt til å fastsette 
helligdagene.

• Nisan skulle være den 
første måneden og 
markerte Israels 
utfrielse fra Egypt med 
påskehøytiden.
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• Den gregorianske kalenderen 
som brukes av de fleste 
vestlige nasjoner i dag, er en 
solkalender.

• Den jødiske kalenderen bruker 
både månens og solens 
bevegelser; månedene er 
bestemt av månen, og året av 
solen.
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• I århundrer ble den jødiske 
kalenderen bestemt ut fra 
observasjonen av den nye 
månen.

• I dag kalles den nye månen 
Rosh Hodesh (månedshodet) 
og er merket i synagogen med 
bønner, Torah lesninger og 
spesielle hilsener.
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• Etter det babylonske eksil i det 
6. århundre f.Kr., reflekterte 
den jødiske kalenderen de 
babylonske navnene til 
månedene.

• Disse navnene eksisterer 
fortsatt i dag i den nåværende 
jødiske kalenderen.
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Oversikt

• På Jesu tid var det en kalender for sivile saker, og som fortsatt er 
i bruk i dag. 

• Denne kalenderen begynner med måneden Tishri; Den første av 
Tishri er det sivile nye året, RoshHaShanah.

• Den jødiske kalenderen har 12 måneder, hver med 29 eller 30 
dager, og hvert tredje år er et skuddår som inneholder en ekstra 
måned.
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Påske

Også kjent som
Påske (»gå forbi") 

Når
14 Nisan, mars eller april

Skriften
3. Mos. 23: 4-5 
2. Mos. 12: 1-4

Hebraisk
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Påske

“Dette er Herrens høytider, de fastsatte tidene da dere 
skal kalle inn til hellige samlinger. Den fjortende 
dagen i den første måneden, i skumringen, er det påske 
for Herren. 3. Mos. 4-5
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• Påsken minner oss om Guds frigjøring av Israel ut av 
slaveri i Egypt.
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• Herren sendte Moses til å 
lede israelittene fra slaveri i 
Egypt til det lovede land.

• Da han først ble konfrontert 
med Moses, nektet Farao å 
la folket gå.
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• Etter å ha sendt ni plager, sa Herren at den førstefødte 
mann i hvert hus ville dø hvis ikke dørkarmen  til huset 
var dekket av et fullkomment lams blod.

• Denne natten, «passerte Herren forbi» hjemmene med 
blod på dørkarmene.

• Da den tiende pesten forårsaket død til Egyptens 
førstefødte sønner, også Faraos egen sønn, lot Farao 
Israels barn reise.
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• Påsken skulle være en varig 
hendelse i de kommende 
generasjoner.

• Den ble feiret på den 14. dagen 
i den første måneden (religiøst 
år) som begynte ved 
skumringen.

• Påskelammet må være et 
perfekt handyr uten flekk eller 
lyte.
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• I bibelske tider, ble påske feiret med et offer, i dag 
feires det med et måltid som kalles “seder”.

Stekt, hardkokt Egg 
(Betzah) Skank, ben (Zeroah)

Charoset, en søt 
epleblanding 

Bitre urter (Maror)

Bitre urter, 
lik pepper rot

SEDER SKÅL

Grønt, 
tilsvarende persille 

(Karpas)
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• Jesu foreldre reiste til Jerusalem årlig for å feire 
påsken. Da Jesus var 12 år gikk han med dem.

• Jesus spiste sitt siste påskemåltidet sammen med 
disiplene og sa at han inderlig ønsket å spise dette 
måltidet med dem før han led.
Luk 2:41–50; Luk 22:7–20
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• Han sa at han ikke ville spise måltidet igjen før Guds 
rike kommer.

• Etter påske måltidet sang Jesus og hans disipler en 
salme og deretter gikk de til Oljeberget.

Luke 22:7-20
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• Salmene som ble sunget gjennom påsken betegnes 
Hallel, Salmene 113–118 som inkluderer salmen 
118:22: “Stenen som bygningsmennene forkastet, ble 
hoved-hjørnestenen.”

• Jesus er hoved-hjørnestenen 1 Pet. 2:4, 7.
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• Jesus ble korsfestet som "Guds 
lam som tar bort verdens synd" 
(John. 1:29). 

• Herrens nattverd er et minne om 
hans offer som det fullkomne 
påskelam. 

• Herrens nattverd er et minne om 
oppfyllelsen av den nye pakt 
mellom Gud og mennesket.
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• Profetien om Messias' offer 
finner vi Salme 22.

• Den jødiske profeten Jesaja 
talte også om Messias sine 
lidelser og ofre i Jes. 53.
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• Frelsens beger er den tredje av de fire beger i påskens 
seder; Begrene viser hvordan Gud vil løse Israel som 
beskrevet i 2. Mos. 6: 6-7.

Fire beger i påskens Seder

1. Innvielses begeret 
(Hellighjørelse)

“Jeg vil føre deg ut...” 2.Mos. 6:6

2. Plagens beger
(Dommen)

“Jeg vil føre deg ut...” 2.Mos. 6:6

3. Frelsens beger
(Frelsen)

“Jeg vil frelse deg ut...” 2.Mos. 6:7

4. Lovsangens beger 
(Hallel)

“Jeg vil gjøre deg til mitt folk ... " 2.Mos. 6:7
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• Brødet er “Afikomenet” ("jeg 
kom" på gresk).

• Afikomen er usyret brød som 
er knust, skjult, funnet igjen, 
kjøpt til en pris, og deretter 
spist for å avslutte måltidet.

Afikomen innpakket i et klede
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Takk for oppmerksomheten

Vil du støtte vårt
arbeid med undervisning 
her hjemme
og våre prosjekter i Israel! 

Konto: 7874 06 25224
Vipps : 18720
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