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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.

OversiktSlide 8 av 23



• 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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Pinse

Også kjent som
Shavuot
Ukefesten

Når
6 Sivan, 
mai eller juni

Skriften
3. Mos. 23: 15-22 

Hebraisk
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Pinse

3.Mos 23 15-16
Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer
med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju
fulle uker. Dere skal telle femti dager, til dagen etter
den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for
Herren et grødeoffer av den nye grøden.
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• Pinse feires 50 dager etter 
påsken.

• Shavuot betyr "uker" Pinse 
betyr "femti" på gresk.
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• Pinse er tiden for å 
frembringe et offer av korn 
av sommer-hveten til Herren 
for å vise glede og 
takknemlighet.

• Denne høytiden er også 
kjent som 
innhøstningsfesten eller 
senere førstegrøden.

• Pinse er en av de tre 
pilegrimsfester.
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• Det kalles også Matan 
Torah, "gi loven", fordi 
det antas at Gud ga Moses 
de ti budene på dette 
tidspunktet.

• På Shavuot er hjem og 
synagoger dekorert med 
blomster og grønne 
vekster, som representerer 
høsten og Torah som et 
"livets tre".
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• «Observante» jøder bruker ofte 
natten til å lese og studere Torah.

• Spesielle meieriprodukter, som 
ostekake og ostepannekake fylt med 
ost eller frukt, er forberedt til denne 
høytiden, fordi loven er 
sammenlignet med melk og 
honning.

• Historisk mottar barna godbiter for å 
huske Skriften på pinsehøytiden.
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• På Jesu tid fortalte han sine disipler om å vente i 
Jerusalem etter hans korsfestelse, oppstandelse og 
himmelfart.

• Disiplene var sammen i det «Øvre rom» på pinsedagen 
- den 50. dagen etter påskens sabbat, den første dagen i 
uken.
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• Da fylte lyden av en mektig 
vind huset og tunger som ild 
kom over disiplene, og de 
ble fylt av Den Hellige Ånd.

• Apostelen Peter henviste til 
profeten Joel som sa at Gud 
ville «utgyde» sin Ånd over 
alt kjød» (Joel 3: 1-2);      
Den oppstandne og 
opphøyde Jesus Kristus 
hadde utøst Den Hellige 
Ånd (Ap.gj.2: 32-33).
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• Folket responderte på Peters budskap og ca. 3.000 ble 
døpt.

• Denne nye pakt mellom Gud og Israel ble iverksatt på 
Pinse (Shavuot), 50 dager etter Kristi død.
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Loven ble gitt Den Hellige Ånd ble gitt
2. Mos 19:1–20:20; 32 Ap. gj. 2

Åndelig “bursdag” i Israel Åndelig fødselsdag til “Jesu 
legeme”  (menigheten)

Tradisjonelt antatt å ha skjedd omtrent 50 
dager etter at israelittene forlot Egypt       
(2.mos 19: 1).

Jesus troende ble samlet sammen 
på pinsedagen 50 dager etter at de 
feiret påsken.

Torden og lyn slå ned på Sinai berg (2.Mos 
19:16–18).

En kraftig, vind og tunger som ild 
falt ned på de troende.

3.000 mennesker døde på grunn av deres 
avgudsdyrkelse. (2.Mos. 32:28).

3.000 mennesker ble gjort åndelig 
levende fordi de trodde på Jesus.

Moseloven gitt til å lovverk til 
israelittene.en

Ånden gitt til å styrke og lede Jesu 
legeme - både jøder og hedninger.



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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