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Påske Pesach

Usyret brød Hag HaMatzot

Førstegrøden Reishit

Pinse  Shavuot

Nytt års fest Rosh HaShanah

Forsoningsdagen Yom Kippur

Løvhyttefesten  Sukkot

Feast of Dedication Hanukkah

Feast of Lots Purim

Oversikt

Oversikt over høytidene



Oversikt
• I 3. Mosebok 23, ga Gud syv 

høytidsdager for isralittene 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 or 

Rosh HaShanah)
§ Forsoningsdagen (Yom Kippur)
§ Løvhyttefesten (Sukkot)



Oversikt
• 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.



Oversikt

• Tre hovedgrunner for 
festene:
§ Gud’s beskyttelse
§ Gud’s forsørglse
§ Gud’s løfter



Oversikt
• Gud’s frelses program

§ 3.Mosebok er noen ganger beskrevet som“Gud’s frelsende 
nådes kalender” fordi dette kapittel beskriver Gud’s 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.”—
Kolosserne 2:16–17



Oversikt
• Gud’s 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.



Oversikt

• 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.



Oversikt

• 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.



Oversikt
• 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.



Oversikt

• 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.


