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Kap. 28 – De jødiske høytidene

 Da Gud gav israelittene helligdomstjenesten, innstiftet Han samtidig 
syv spesielle høytider som de skulle feire til bestemte tider hvert år. Noen av disse 
høytidene inkluderte ekstra sabbatsdager, eller hellige samlinger. På disse dagene 
skulle israelittene avstå fra alt arbeid på samme måte som på den ukentlige sab-
baten (ukens syvende dag). De ekstra sabbatsdagene kom i tillegg til den ukentlige 
hviledagen, på samme måte som alle ofringene som var knyttet til høytidene, kom 
i tillegg til de daglige ofringene (jf. Kap. 12). 
 De syv spesielle høytidene var:

1. Påsken – skulle feires den 14. dagen i årets første måned, abib 
(mars-april).

2. De usyrede brøds høytid – skulle feires fra den 14. til den 21. 
abib. Den 15. og den 21. abib skulle være ekstra sabbatsdager (hellige 
samlinger).

3. Førstegrødens høytid – skulle feires dagen etter den første sab-
baten i de usyrede brøds høytid, det vil si den 16. abib.

4. Pinsehøytiden (Høstfesten) – skulle feires 7 uker etter etter 
førstegrødens høytid, eller 50 dager etter den 15. abib. Dette ble den 
5. dagen i årets tredje måned, sivan (mai-juni). Dagen skulle være en 
ekstra sabbatsdag (hellig samling). 

5. Basunens høytid (nyttårsfesten) – skulle feires den første 
dagen i den syvende måneden, altså den 1. tishri (september-oktober)

6. Den store forsoningsdagen – skulle feires den 10. tishri, og 
skulle være en ekstra sabbatsdag (hellig samling)

7. Løvhyttefesten – skulle feires fra den 15. til den 21. tishri. Den 
15. tishri skulle være en ekstra sabbatsdag (hellig samling). I tillegg 
skulle den 22. tishri være en ekstra sabbatsdag (hellig samling)

 Ved tre av høytidene var alle menn pålagt å reise til Jerusalem og ”vise 
seg for Herren Guds åsyn” (2. Mos. 23, 17). Dette gjaldt de usyrede brøds høytid, 
pinsen og løvhyttefesten (jf. Kap. 9 og 5. Mos. 16, 16).
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 Ved skapelsen hadde Gud henvist til himmellegemene for at menneskene 
skulle holde orden på tiden. På den tredje skapelsesdagen hadde Han sagt:

”Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De 
skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år...” (1. Mos. 1, 14)

 Hver gang solen gikk ned, var det et synlig signal om at en dag var over 
og at den neste hadde begynt (jf. Kap. 9 og 1. Mos. 1-2). På tilsvarende vis varslet 
nymånen på nattehimmelen at en ny måned hadde startet (se egen rute). Siden 
det var omlag 29 ½ dag mellom hver nymåne, var det 29 eller 30 dager i de jødiske 
månedene. På ett år utgjorde dette 354 dager. Jordkloden bruker imidlertid 365 
dager i sin bane rundt sola. For at ikke månedene skulle bli forskjøvet for mye i 
forhold til årstidene, ble det lagt til en ekstra måned – en skuddårsmåned – syv 
ganger i løpet av en periode på nitten år. Dermed ble tiden igjen brakt i samsvar 
med den ordning Gud hadde innstiftet. 
 Ettersom de syv spesielle høytidene var fastsatt til bestemte datoer, kunne 
de falle på ulike ukedager fra år til år. Det vesentlige var altså ikke hvilken ukedag 
høytiden ble feiret på, men hvilken dato og hvilken måned. De ekstra sabbatsdag-
ene kunne på tilsvarende måte komme på en hvilken som helst ukedag. De kunne 

NYMÅNEN

På nattehimmelen kan man se hvordan månen reflekterer lyset 
fra sola. Avhengig av hvordan jordkloden skygger for sollyset, vil 
månen få varierende form. Dette kalles månefaser, og formen 
følger en bestemt syklus. Ved nymåne vender månen sin ubelyste 
side mot jorden. Måneskiven blir dermed mørk. De påfølgende 
netter blir månen mer og mer synlig, helt til hele flaten er opplyst 
ved fullmåne. Deretter minker den gradvis til vi igjen får nymåne 
(ikke synlig måne). Månefasesyklusen tar omlag 29 døgn, 12 tim-
er og 44 minutter. Det er altså 29 ½ døgn mellom hver nymåne. 
Månebaserte kalendere regner én månefase som én måned. Ved 
å legge til en ekstra dag (skuddårsdag) eller en ekstra måned 
(skuddårsmåned) til bestemte tider, kan kalenderåret bringes i 
samsvar med  solåret igjen.

Nymåne FullmåneNy Ne
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også falle sammen med den ukentlige hviledagen, slik tilfelle var med de usyrede 
brøds høytid det året Jesus ble korsfestet (jf. Joh. 19, 31).
 Hver av de syv høytidene skulle illustrere en bestemt del av frelsesplanen. 
Vi har allerede sett hvordan påsken og de usyrede brøds høytid gav en illustrasjon 
av Jesu stedfortredende død og menneskehetens forløsning (jf. Kap. 9 og Kap. 10). 
Da Gud innstiftet påskefeiringen i forbindelse med utfrielsen fra Egypt, sa Han til 
israelittene:

”På den 10. dagen i denne måneden [abib] skal hver mann ta seg ut 
et lam for sin fars hus, et lam for hver husstand. ... Lammet skal være 
uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. ... Dere skal ta vare på det til den 
14. dagen i den samme måneden. Da skal hele forsamlingen av Israels 
menighet slakte det mellom de to aftenstundene.” (2. Mos. 12, 3-6)

 Da Jesus red inn i Jerusalem i år 31 e.Kr., var det mange jøder som var 
på vei til byen i anledning påskehøytiden (jf. Kap. 25). Flere av dem sluttet seg til 
forsamlingen som ønsket Jesus velkommen med sang og glade rop:
 

”Hosianna, Davids sønn! Velsignet være ham som kommer i Herrens 
navn! Hosianna i det høyeste!” (Matt. 21, 9)

 Hele byen ble satt i bevegelse av dette triumftoget. Alles oppmerksomhet 
ble vendt mot Ham som kom ridende på eselet, og spørsmålet ble stilt: ”Hvem er 
dette?” Svaret var: ”Dette er Jesus, profeten fra Nasaret i Galilea.” (Matt. 21, 10-11). 
 Det var på denne tiden – den 10. abib – at de jødiske familiefedrene var 
pålagt å ta seg ut et lam for seg selv og sin husstand. For de mange tilreisende var 
dette en handling som fant sted i den ytre tempelforgården. Her drev handelsmenn 
og prester en ivrig virksomhet med kjøp og salg av okser, sauer og duer. Utenland-
ske mynter ble vekslet inn i såkalte tempel-sekel, som var den eneste valuta prest-
ene tillot for bruk i helligdommen. Ifølge historikeren Josefus ble det under keiser 
Neros regjeringstid (54-68 e.Kr.) foretatt en opptelling av antall dyr som ble ofret 
under en av jødenes høytidssammenkomster. Tallet på offerdyr var 255 600. Etter-
som det var ulovlig å holde offermåltider alene, måtte minst ti personer gå sammen 
om ett offerdyr. Dette kunne derfor tilsvare over 2 000 000 deltakere. Flertallet var 
tilreisende. 
 Det var altså en omfattende handelsvirksomhet Jesus ble vitne til da Han 
dagen etter den triumferende innmarsjen gikk inn i tempelet. Tre år tidligere had-
de Han jaget ut dem som drev handel på tempelplassen. ”Ta dette bort!” hadde 
Han sagt. ”Gjør ikke Min Fars hus til en handelsbod!” (Joh. 2, 16). Nå ble Han 
igjen vitne til at tempelet, som skulle være et bilde på den himmelske helligdom og 
frelsesplanen, var gjort til en markedsplass der kjøpmenn og prester beriket seg på 
vanlige menneskers ønske om å overholde Guds forskrifter. Igjen forsøkte Jesus å 
vise dem hvor gal denne praksisen var.

”Så gikk Jesus inn i templet og begynte å jage ut dem som kjøpte og 
solgte i tempelet, og Han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til 
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dem som solgte duer. Og Han lot ikke noen bære varer gjennom tem-
pelet. Så begynte Han å undervise og sa til dem: ”Står det ikke skrevet: 
Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag? Men dere har gjort 
det til en røverhule.”” (Mark. 11, 15-17)

 Disse ordene forsterket de religiøse ledernes ønske om å ta livet av Jesus, 
men de våget ikke gripe Ham ettersom folkemengden beundret Ham. De neste 
dagene underviste Jesus folket i tempelet. Her ble Han gjentatte ganger oppsøkt av 
fariseerne og saddukeerne, som håpet å få Ham til å si noe som kunne gi mulighet 
til å anklage Ham, det være seg i forhold til Moseloven eller overfor de romerske 
myndighetene. 
 Ved en anledning kom yppersteprestene, de skriftlærde og de eldste til 
Ham med spørsmål om Hans myndighet. Under denne samtalen fortalte Jesus 
dem en lignelse om noen vingårdsarbeidere som nektet å gi frukten fra vingården 
til dens eier. I stedet mishandlet de hans tjenere. Til slutt tok de også livet av vin-
gårdseierens sønn, som han hadde sendt dem i håp om at de kanskje ville høre på 
ham (Luk. 20, 9-19). De jødiske lederne forstod godt at det var dem Jesus siktet 
til med denne lignelsen, og deres hat til Ham økte. Jesus hadde vist dem deres 
utroskap mot Gud. Han lot dem forstå hvordan de nå var i ferd med å forkaste og ta 
livet av Guds Sønn, den lovede Messias, som Gud hadde utsendt til menneskenes 
frelse.

”Da så Han på dem og sa: ”Hva betyr da dette som står skrevet: ”Stein-
en som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein?” [Sal. 
118, 22]. Hver den som faller på den steinen, skal bli knust. Men den 
som steinen faller på, skal smuldres til støv.”” (Luk. 20, 17-18)

 Den 10. abib skulle jødene ta seg ut et lam, som skulle ofres som et symbol 
på deres forløsning. Den 10. abib år 31 e.Kr. hadde de jødiske lederne allerede gjort 
det klart at de forkastet Guds Lam, det offeret som Gud selv hadde sett seg ut (jf. 
Kap. 7 og 1. Mos. 22, 8. 14). Yppersteprestene og de andre religiøse lederne skulle 
være Guds bygningsmenn, men de forkastet den steinen Gud hadde utvalgt som 
bygningens hovedhjørnestein.
 Det lytefrie hanlammet som ble tatt ut den 10. abib, skulle ofres fire dag-
er senere, mellom de to aftenstunder den 14. abib. Men allerede kvelden før, idet 
solnedgangen innledet den 14. abib, skulle den høytidelige feiringen begynne. Gud 
hadde sagt:

”I den første måneden, på den 14. dagen i den første måneden, om 
kvelden, skal dere ete usyret brød og fortsette med det til den 21. dagen 
i måneden, om kvelden. I sju dager må det ikke finnes noe surdeig i 
husene deres...” (2. Mos. 12, 18-19)

 All surdeig skulle fjernes fra jødenes hjem i anledning de usyrede brøds 
høytid. Etter at solnedgangen innledet den 14. abib, skulle de holde sitt første 
måltid med usyret brød. I år 31 e.Kr. var dette det siste måltidet Jesus spiste sam-
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men med sine disipler før Han ble korsfestet. Det var da Han innstiftet nattverden, 
handlingen som skulle minne ettertiden om den betydningsfulle begivenheten 
som fant sted det året (jf. Kap. 7).
 Etter måltidet dro Jesus og disiplene til Getsemane-hagen, hvor Jesus bad 
med sterk angst og smerte (jf. Kap. 25). ”Timen [var] kommet”, og ”Menneskesøn-
nen [ble] overgitt i syndernes hender” (Matt. 14, 41). Før soloppgang ble Jesus 
fremstilt for det Det høye råd, hvor Han ble anklaget og dømt til døden for gudsbe-
spottelse (jf. Kap. 25). Jødene førte Ham videre til Pontius Pilatus, den romerske 
landshøvdingen som hadde myndighet til å idømme dødsstraff (jf. Kap. 23). Det 
var fortsatt tidlig om morgenen den 14. abib. Jesus ble pisket, og omkring den 
tredje time (kl. 9) ble Han korsfestet på Golgata under anklagen ”Jesus fra Nasaret 
– jødenes konge” (Mark. 15, 25-26; Joh. 19, 19). Også denne handlingen var med 
på å trekke menneskenes oppmerksomhet mot Jesus. Johannes forteller:

”Denne tittelen fikk mange av jødene lese, for stedet der Jesus ble kors-
festet lå nær byen, og det var skrevet på hebraisk, gresk og latin.” (Joh. 
19, 20)

 Mange av dem som gikk forbi Jesus, spottet Ham:

”Du som ødelegger templet og bygger det opp på tre dager, frels Deg 
selv! Hvis du er Guds sønn, kom ned fra korset!” (Matt. 27, 40)

”Så sa Han til dem: ”Med inderling lengsel har Jeg ønsket å ete 
dette påskemåltidet med dere før Jeg lider. For Jeg sier dere: Jeg 
skal aldri mer ete av det før det er fullkommengjort i Guds rike.”” 

     (Luk. 22, 15-16)

”Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke sin 
munn. Lik et lam ble Han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier 
for den som klipper den, slik åpnet Han ikke sin munn.”

             (Jes. 53, 7)

”Og mens Han ble anklaget av yppersteprestene og de eldste, 
svarte Han ikke noen ting. Da sier Pilatus til Ham: ”Hører Du ikke 
alt det de vitner imot Deg?” Men Han svarte ham ikke med ett 
ord, så landshøvdingen undret seg meget.” 
                   (Matt.  27, 12-14)
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 Også de romerske soldatene og røverne som ble korsfestet sammen med 
Jesus, spottet Ham. Det samme gjorde yppersteprestene, de skriftlærde og de eld-
ste:

”Han har frelst andre. Seg selv kan Han ikke frelse! Hvis Han er Israels 
Konge, la Ham nå komme ned fra korset, og vi skal tro Ham. Han har 
satt sin lit til Gud. La Han utfri Ham nå hvis Han vil ha Ham. For Han 
sa: Jeg er Guds Sønn.” (Matt. 27, 42-43)

 Selv sa Jesus om dem som korsfestet Ham: 

”Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.” (Luk. 23, 34)

”Da Han ble hånet, hånte Han ikke igjen. Da Han led, truet Han 
ikke, men overlot seg selv til Ham som dømmer rettferdig. Han 
som selv bar våre synder på sitt eget legeme opp på treet, for at 
vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved  Hans 
sår ble dere legt.” 
      (1. Pet. 23-24)

 Fra den sjette til den niende time (kl. 12-15) var landet dekket av unatur-
lig mørke (Matt. 27, 45). Omkring den niende time, som var den første aftenstund 
(kl. 15), ropte Jesus de smertefulle ordene:

”Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt Meg?” (Matt. 27, 50)

 – ”Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått 
legedom.” (Jes. 53, 5). Samtidig som påskelammet skulle slaktes, mellom de to af-
tenstunder (kl. 15-18), døde Jesus på korset idet Han sa: ”Det er fullbrakt!” (Joh. 
19, 30). I samme sekund ble den jordiske helligdomstjenesten avskaffet (jf. Kap. 13 
og Kap. 25). 
 De jødiske lederne hadde vært svært nøye med å overholde de rituelle 
forskriftene i forbindelse med påskefeiringen. Om morgenen den 14. abib, da de 
med falske anklager førte Jesus frem for Pontius Pilatus, hadde de selv nektet å gå 
inn i landshøvdingens borg (Joh. 18, 28). De mente at denne handlingen ville gjøre 
dem urene og dermed utelukke dem fra å ta del i påskemåltidet. De var mer opp-
tatt av å overholde sine egne tradisjoner og forskrifter for renhet og ytre fromhet, 
enn de var av å holde Guds bud som sier: ”Du skal ikke slå i hjel” og ”Du skal ikke 
avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste” (2. Mos. 20, 13. 16).
 Etter å ha presset Pilatus til å dømme Jesus til korsfestelse, gav de jødiske 
lederne fortsatt inntrykk av å vise stor ærefrykt for Gud. Det var fredag ettermid-
dag. Ettersom jødene vanligvis brukte fredagen til å gjøre forberedelser til sab-
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baten, ble dagen kalt for ”forberedelsesdagen”. Dette året sammenfalt den første 
ekstra sabbatsdagen i de usyrede brøds høytid (15. abib) med den ukentlige sab-
batsdagen. Helligdagen ble derfor ekstra høytidelig. De jødiske lederne gav nå ut-
trykk for bekymring for at Guds hellige sabbatsdag ville bli vanæret dersom de 
døde ble hengende på korset etter solnedgang. At det var de selv som hadde ført 
Jesus frem for Pilatus og presset igjennom domsavgjørelsen den fredags morgenen, 
virket være glemt. 

”Siden det var forberedelsesdagen, og for at de døde legemene ikke 
skulle bli hengende på korset på sabbaten – denne sabbaten var nemlig 
en høytidssabbat –, bad jødene Pilatus om at beina skulle bli brutt på 
dem, og at de måtte bli tatt bort.” (Joh. 19, 31)

 Med brukkede ben ville dødsprosessen fremskyndes, ettersom mulig-
heten til å rette seg opp for å trekke pusten, ble redusert. Forespørselen ble et-
terkommet. De romerske soldatene brakk bena til de to røverne som var blitt 
korsfestet samtidig med Jesus, men da de kom til Jesus, så de at Han allerede var 
død. Jesu ben ble derfor ikke brukket, på samme måte som påskelammets ben ikke 
skulle brekkes (jf. Kap. 10 og 2. Mos. 12, 46). 
 To medlemmer av Det høye råd, fariseeren Nikodemus (jf. Kap. 17) og 
Josef av Arimatea, tok vare på Jesu døde legeme. De salvet Ham, svøpte Ham i et 
linklede og la Ham i en grav som var hogget ut i fjellet ikke så langt fra stedet hvor 

”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er som hvit-
kalkede graver som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er 
fulle av dødningebein og all urenhet. På samme måte gir også dere 
menneskene inntrykk av å være rettferdige i det ytre, men innven-
dig er dere fulle av hykleri og lovløshet.” 
            (Matt. 23, 27-28)

”Lammet skal være uten lyte... Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i 
den samme måneden. Da skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det 
mellom de to aftenstundene. ... Så skal de ete kjøttet samme natt. Stekt over 
ilden, med usyret brød og bitre urter. ... Dere skal ikke la noe av det bli igjen til 
morgenen etter...” (2. Mos. 12, 5-10)

”...ingen av beina på det skal dere bryte.” (2. Mos. 12, 46)

”Tre ganger i året skal alle av hankjønn vise seg for Herren Guds åsyn. Du skal 
ikke ofre blodet av Mitt slaktoffer sammen med syret brød. Og fettet av Mine 
høytidsoffer skal ikke bli liggende over natten.” (2.  Mos. 23, 27-28)
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Jesus var blitt korsfestet. En stor stein ble rullet foran åpningen. Så gikk solen ned, 
og sabbaten den 15. abib ble innledet.

”Han gav Ham Hans grav blant ugudelige, men hos en rik var 
Han i sin død, for Han hadde ikke gjort noe galt, og det var ikke 
svik i Hans munn.” 

      (Jes. 53, 9) 

 Selv om det nå var sabbat, oppsøkte yppersteprestene og fariseerne den 
romerske landshøvdingen. Jesus var død, men de hadde likevel ikke fått fred. Deres 
bønn til Pilatus var:

”Herre, vi husker hva denne forføreren sa mens Han ennå var i live: Et-
ter tre dager skal Jeg oppstå. Gi derfor befaling om at graven skal sikres 
til den tredje dag, slik at ikke disiplene Hans kan komme om natten og 
stjele Ham med seg, og så si til folket: ”Han har stått opp fra de døde!” 
Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første.” (Matt. 27, 63-64)

 Pilatus gav dem det de ba om. En vaktstyrke på hundre soldater ble satt til 
å vokte graven, og steinen ble forseglet med et ubrytelig segl.  

Noen av Jesu siste ord på korset var hentet fra en av de salmene som på forhånd 
hadde forkynt det som fant sted den ettermiddagen:

”Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg? Hvorfor er du så langt borte 
fra å frelse Meg, og fra Min klages ord? Min Gud, Jeg roper om dagen, men Du 
svarer ikke, og om natten, men Jeg får ingen ro. ... Jeg er en mark og ikke et men-
neske. Et hån blant mennesker, og foraktet av folket. Alle som ser Meg, spotter 
Meg. De åpner munnen på vidt gap, de rister på hodet og sier: ”Han stolte på 
Herren, la Ham redde Ham! La Ham utfri Ham, siden Han har behag i Ham.” ... 
Jeg blir utøst som vann, og alle Mine bein skiller seg fra hverandre. Mitt hjerte er 
som voks. Det har smeltet inne i Meg. Min kraft er tørket inn som et potteskår, 
og Min tunge henger fast ved ganen. Du legger Meg i dødens støv. Jeg er om-
ringet av hunder. De ondes forsamling har omsluttet Meg. De har gjennomboret 
Mine hender og føtter. Jeg kan telle alle Mine bein. De ser, ja, de stirrer på Meg. 
De deler Mine klær mellom seg, og om Min kjortel kaster de lodd. ... Alle verdens 
ender skal minnes dette og vende seg til Herren. Og alle folkeslagenes stammer 
skal tilbe fremfor deg. ... En etterslekt skal tjene Ham. Det skal bli fortalt om 
Herren til neste slektledd. De skal komme og forkynne Hans rettferdighet til et 
folk som skal bli født, at Han har gjort dette.”
                     (Sal. 22, 1-3. 7-9. 15-19. 28. 31-32) 
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