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Kap. 29 – Førstegrødens høytid

”Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på 
veien og sa til dem: ”Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen 
skal bli overgitt til ypperste-prestene og til de skriftlærde. Og de skal 
dømme Ham til døden og overlate Ham til hedningene for å bli hånet, 
pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal Han oppstå igjen.”” (Matt. 
20, 17-19)

 Dette utsagnet var også blitt kjent for yppersteprestene og de skriflærde. 
Selv om de nettopp hadde oppfylt Jesu ord ved å dømme Ham til døden og overlate 
Ham til hedningene for å bli hånet, pisket og korsfestet, var de nå mest opptatt av 
den siste delen av utsagnet: ”Den tredje dagen skal Han oppstå igjen”. Det var i et 
forsøk på å forhindre dette at de oppsøkte den romerske landshøvdingen på høy-
tidssabbaten, den 15. abib, med sin bønn:

”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)

 Også ved en annen anledning hadde Jesus henvist til at Han ville stå opp 
igjen en bestemt tid etter sin død. Det skjedde kort tid før påskehøytiden i år 28 
e.Kr. i forbindelse med at Jesus for første gang jaget pengevekslere, dyr og kjøp-
menn ut av tempelforgården. Noen av jødene mislikte sterkt det som skjedde. Jo-
hannes forteller:

”Da tok jødene til motmæle og sa til Ham: ”Hvilket tegn viser Du oss, 
siden Du gjør dette?” Jesus svarte med å si til dem: ”Ødelegg dette tem-
plet, og på tre dager skal Jeg reise det opp.” Da sa jødene: ”Det har tatt 
46 år å bygge dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager?” Men 
Han talte om sitt legemes tempel. Da Han senere var oppstått fra de 
døde, husket disiplene Hans at Han hadde sagt dette til dem. Og de 
trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt.” (Joh. 2, 18-22)

 Jesus hadde gjentatte ganger informert disiplene om sin død og oppstand-
else. Likevel husket de ikke på Hans ord mens hendelsene fant sted rundt dem. 
Derfor ble den brutale behandlingen av Jesus og tilslutt Hans død på korset en stor 
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skuffelse og sorg for dem. ”Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt 
det som profetene har talt,” sa Jesus senere til to av dem. ”Måtte ikke Kristus lide alt 
dette og så gå inn til sin herlighet?” (Luk. 24, 25-26). Men selv om disiplene glemte 
Jesu ord, så hadde ikke Hans motstandere glemt dem. Tre år senere, mens Jesus 
hang naglet til korset, sa de spottende til 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)

 Jesus hadde ikke talt om Herodes praktfulle byggverk da Han kom med 
sitt utsagn om å gjenreise tempelet på tre dager. Om den vakre bygningen med 
gullbelagte steiner hadde Han derimot sagt: ”Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier 
Jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.” (Matt. 
24, 2; jf. Kap. 26 og Kap. 27). Den jordiske helligdommen skulle legges i grus, og 
den skulle ikke bygges opp igjen. Det ødelagte tempelet som skulle gjenreises på tre 
dager, var derimot et bilde på Jesu ”legemes tempel”. Menneskene skulle ødelegge 
det, men Han skulle gjenoppstå. Dette forklarte Han også senere for disiplene uten 
å bruke symboler:

”Menneskesønnen skal bli forrådt og overgitt i menneskers hender. Og 
de skal slå Ham i hjel, og på den tredje dagen skal Han oppstå.” (Matt. 
17, 22-23)

 De ulike begivenhetene i frelsesplanen var fastsatt på forhånd, og Gud 
hadde gjort dem kjent for menneskene gjennom forskjellige symboler og illustra-
sjoner (jf. Kap. 7). Dette gjaldt også den gledelige begivenheten at Messias skulle 
stå opp igjen etter sin død som menneskenes Stedfortreder. Men hvor i de gammel-
testamentlige skriftene finner vi grunnlaget for å hevde at Messias skulle stå opp 
igjen på den tredje dagen?
 Flere ganger hadde fariseerne og saddukeerne bedt Jesus om spesielle 
tegn som bevis på at Han var den Han utgav seg for å være. Ved en anledning svarte 
Jesus dem:

”Når det er kveld, sier dere: Det blir pent vær, for himmelen er rød. Og 
om morgenen: Det blir dårlig vær, for himmelen er rød og truende. 
Hyklere! Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men 
tidenes tegn kan dere ikke tyde.” (Matt. 16, 2-3)

 Ved å studere himmelens utseende kunne de forutsi været, men tegnene 
som varslet at tiden var nær, så de ikke ut til å forstå. De religiøse lederne hadde 
imidlertid ikke noe oppriktig ønske om å få et tegn som kunne gjøre det klart for 
dem hvem Jesus var. De hadde allerede fått en rekke slike tegn, hvorav oppfyllelsen 
av de gammeltestamentlige skriftene – f.eks. Dan. 9, 25, Jes. 7, 14 og Mika 5, 1 – var 
blant de største og sikreste. Likevel valgte de å ignorere ”tidenes tegn” og hvordan 
Jesu liv var en oppfyllelse av de gamle profetiene. Deres spørsmål om tegn var der-
for ikke annet enn skuespill (hykleri). Jesus fortsatte med å si til dem:

Førstegrødens høytid



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

200

”En ond og troløs slekt søker etter tegn, men ikke noe tegn skal bli gitt 
den, bortsett fra profeten Jonas tegn.” (Matt. 16, 4)

 Også ved en tidligere anledning, da noen skriftlærde og fariseere hadde 
bedt Ham om et tegn, hadde Jesus gitt dem dette svaret. Det de trengte for å tro, 
var ikke store eller skremmende tegn på himmelen. De de behøvde, var ”profeten 
Jonas tegn”. Jona hadde virket som Guds profet flere århundrer tidligere. Ved å 
forkynne det alvorlige budskap om en kommende ødeleggelse på grunn av inn-
byggernes synder, hadde han fått hele den hedenske byen Ninive til å omvende seg 
til Gud (Jona 3, 3-10). Denne beslutningen hadde reddet dem, ikke bare fra den 
varslede ødeleggelsen av byen, men også fra å gå evig fortapt. Ifølge Jesus hadde 
flere av byens innbyggere vunnet evig liv som følge av Jonas tegn:

”Menn fra Ninive skal stå opp opp i dommen sammen med denne slek-
ten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og 
se, her er en som er større en Jona.” (Matt. 12, 41)

 Jesu tegn – Hans liv og forkynnelse – var likevel større enn det tegnet Jona 
hadde vært for Ninives innbyggere. Det var dette tegnet de jødiske lederne trengte 
dersom de skulle bli frelst (jf. Kap. 17). Likevel valgte de å forkaste det. Når de ikke 
ville omvende seg, kunne heller ikke noe annet tegn være til hjelp for dem (jf. Luk. 
16, 31). 

”Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke 
bli overbevist selv om en stod opp fra de døde.” 

        (Luk. 16, 31)

 I tillegg til forkynnelsen av omvendelse til frelse, var det også en annen 
begivenhet fra profeten Jonas liv som illustrerte hva Messias skulle gjøre. Denne 
begivenheten minnet Jesus dem på samtidig som Han trakk parallellen til det som 
skulle skje med Ham selv:

”For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik 
skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.” 
(Matt. 12, 40)

 Jona, som hadde vært et tegn for datidens mennesker, hadde tilbrakt tre 
døgn i buken på en stor fisk før han igjen ble spydd opp på det tørre land (Jona 2, 1. 
11). På tilsvarende måte ville Jesus, Han som var et enda større tegn for hele men-
neskeheten, tilbringe tre dager i døden før Han igjen ville stå opp og se dagens lys. 
–”Og den tredje dagen skal Han oppstå igjen.” (Matt. 20, 17-19)



201

 Det sterkeste teologiske grunnlaget for å hevde at Messias skulle stå opp 
”på den tredje dagen”, var likevel ikke hentet fra profeten Jonas bok. Allerede ved 
Sinai-fjellet hadde Gud innstiftet en høytid som skulle illustrere denne begivenhet-
en. Dette var den såkalte førstegrødens høytid. Guds instruksjoner til israelittene 
var:

”Når dere kommer inn i det landet Jeg gir dere, og høster inn avlin-
gen der, da skal dere føre et kornbånd til presten fra førstegrøden av 
avlingen. Han skal løfte kornbåndet for Herrens åsyn, så det kan finne 
velbehag på deres vegne.” (3. Mos. 23, 10-11)

 Etter israelittenes jordbrukskalender var såtiden i november/desember. I 
måneden abib kom tiden for kornhøsten. Før jødene dro til Jerusalem for å feire 
påsken og de usyrede brøds høytid, ville de ha høstet den første delen av årets 
kornavling. Fra denne førstegrøden skulle de ta med seg et kornbånd. Mens de var i 
Jerusalem, skulle de gi dette til presten, som ville løfte det frem for Gud i tempelet – 
”så det kan finne velbehag på deres vegne”. Som en representant for de menneskene 
som kom med det, skulle altså kornbåndet motta Guds velbehag i helligdommen.
 Løftingen av kornbåndet for Guds åsyn skulle finne sted dagen etter den 
første ekstra sabbatsdagen i de usyrede brøds høytid, det vil si den 16. abib (3. Mos. 
23, 11). I tillegg skulle det ofres et lyteløst hannlam som brennoffer, et grødeoffer av 
mel og olje, samt et drikkeoffer av vin. Jødene skulle ikke spise noe brød eller korn 
selv før de hadde brakt sin offergave til Gud den dagen (3. Mos. 23, 12-14).
 Kornbåndet av førstegrøden var et symbol på Messias. I sitt brev til me-
nigheten i Korint refererer Paulus til dette symbolet når han skriver om Jesu opp-
standelse:

”Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden 
av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved et menneske, kom 
også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle 
dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin 
egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som 
tilhører Kristus, ved Hans komme...” (1. Kor. 15, 20-23. Se også Åp. 1, 5)

 Uavhengig av om man frykter Gud eller ei, vil alle mennesker før eller 
siden møte den samme skjebne, døden (jf. Fork. 9, 2). Ingen dør på grunn av Ad-

” Men en mann dør og ligger kraftløs. Sannelig, når mennesket 
utånder, hvor er han? Som vannet forsvinner fra en sjø, og en elv 
blir uttørret og tørker opp, slik legger mennesket seg ned uten å 
reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke, og ingen vek-
ker dem fra deres søvn.” 
          (Job 14, 10-12)
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ams synd og skyld (jf. Kap. 1 og Kap. 2). Men det var likevel som en konsekvens av 
syndefallet i Edens hage at døden kom inn i verden. Gjennom sin frelsesplan har 
Gud gjort det mulig med en oppstandelse fra døden (jf. Kap. 4 og Kap. 21). Dette 
gjør døden til en midlertidig tilstand, en tilstand som i Bibelen sammenliknes med 
en søvn (jf. Fork. 9, 5. 10; Jer. 51, 39. 55. 57; Joh. 11, 11-13). 

”For slik vi alle dør i Adam, slik skal vi alle bli gjort levende i Kristus.” 
(1. Kor. 15,22).

 Jesu oppstandelse var ikke bare en triumf over synd og død. Den var også 
garantien for at de som sover dødens søvn, en gang vil vekkes opp igjen. På samme 
måte som kornbåndet representerte den første delen av årets avling, var den opp-
standne Frelseren ”førstegrøden av dem som er sovnet inn”. Etter at førstegrøden 
var høstet, ville det fortsatt gå noe tid før resten av avlingen ble samlet inn. På 
tilsvarende måte ville heller ikke alle som var lagt til hvile i graven, bli vekket opp 
igjen samtidig med Jesus. I Guds frelsesplan har alt sin fastsatte tid. Som Paulus 
skriver: 

”Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden, deretter leven-
degjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.” (1. Kor. 15, 23).

 Ved Jesu komme, forteller Bibelen, vil alle som tilhører Kristus bli gjort 
levende igjen (jf. Kap. 44). Da oppfylles Jesu ord om at ”hver den som tror på Ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh. 3, 16).

”For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre 
dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham.” (1. Tess. 4, 14)

”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve, 
selv om han dør.” 
     (Joh. 11, 25)  


