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Kap. 8 – Påsken og den tiende plagen

 Da Gud lovet Abraham at hans etterkommere skulle bli tallrike som 
stjernene, fortalte Han også at de ville oppleve å være slaver i et fremmed land:

”Du skal vite for visst at dine etterkommere skal være fremmede i et 
land som ikke er deres eget. De skal trelle for folket der, og de kommer 
til å plage dem med undertrykkelse i 400 år...” (1. Mos. 15, 13)

 Dette var dårlige nyheter for Abrahams ætt. De skulle være undertrykte 
slaver. Men samtidig som den dystre fremtiden ble åpenbart for Abraham, kom det 
også et løfte om utfrielse:

”...Også det folket de treller for, skal Jeg dømme. Etterpå skal de dra ut 
med store rikdommer.” (1. Mos. 15, 14)

 Gud ville befri Abrahams etterkommere fra deres trelldom. Samtidig 
skulle Gud, den rettferdige dommer, dømme det folket som undertrykte dem. Med 
store rikdommer skulle så Abrahams ætt forlate det fremmede landet og vende til-
bake til Kanaan, det landet Gud hadde lovet Abraham at de skulle få (1. Mos. 15, 7).
 Noen generasjoner senere befant Abrahams ætt seg i Egypt, og den var 
blitt tallrik. Dette var ett av egypternes argumenter for å gjøre dem til slaver (2. 
Mos. 1, 7-11). Trelldommen var hard, og israelittenes klagerop steg opp til him-
melen. Fra en brennende busk talte Gud nå til Moses:

”Jeg har sannelig sett hvordan Mitt folk fornedres i Egypt. Klageropet 
deres over slavedriverne har Jeg hørt, for Jeg kjenner lidelsene deres. 
Derfor er Jeg kommet ned for å fri dem ut fra egypternes hånd, og for å 
føre dem ... inn i et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk 
og honning...” (2. Mos. 3, 7-8).

 Tiden for israelittenes befrielse var kommet. Lydige mot Gud gikk Moses 
og Aron til Egypts konge og ba om at folket måtte få reise. Men han nektet. Selv 
ikke da Gud lot landet rammes  av overnaturlige plager, ville kongen gi slipp på sine 
slaver. Det ble en reell kamp mellom Gud og den egyptiske kongen. Kampen hand-
let ikke bare om hvem som skulle eie israelittene. Det var også en kamp mellom 
israelittenes Gud og Egypts mange avguder. Tre av undergjerningene som Moses 
og Aron utførte etter Guds ord, klarte de egyptiske spåmennene å etterligne gjen-
nom sine ”hemmelige kunster” (2. Mos. 7, 11. 22; 8, 7). Men snart måtte de innse 
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at de mørke kreftene de stod i kontakt med, ikke var i stand til å etterligne flere av 
de overnaturlige plagene. ”Dette er Guds finger,” erkjente de (2. Mos. 8, 19).
 Den egyptiske kongen nektet likevel å gi etter, selv om plagene på en illu-
strerende måte kun rammet egypterne, mens israelittene gikk fri. En tiende og siste 
plage ble da varslet. Dette var den mest dramatiske. Moses advarte kongen:

”Så sier Herren: Ved midnatt skal Jeg fare frem midt i Egypt. Alle de 
førstefødte i landet Egypt skal dø, fra den førstefødte hos Farao som 
sitter på sin trone, til den førstefødte av tjenestepiken som står bak 
håndkvernen, og alt det førstefødte av dyrene. Så skal det lyde et høyt 
klagerop over hele landet Egypt, som det aldri før har vært maken til, 
og som det aldri mer skal bli. Men blant alle Israels barn skal ikke en-
gang en hund gi lyd fra seg, verken mot mennesker eller dyr, for at du 
skal kjenne at Herren gjør forskjell på Egypt og Israel...” (2. Mos. 11, 
4-7)

 Egypts konge ville fortsatt ikke høre. Dermed ble Egypt rammet av nok en 
plage, en plage som var svært alvorlig. Samtidig hadde denne plagen en viktig illu-
strerende funksjon når det gjaldt å lære israelittene hva Guds frelsesplan handlet 
om.
 I forbindelse med utfrielsen fra Egypt ble påskehøytiden innstiftet. Dette 
var, sammen med de usyrede brøds høytid, den første høytiden som israelittene 
ble bedt om å overholde. Det var Gud selv som gav instruksjoner om hvordan den 
skulle feires. Høytiden skulle finne sted i årets første måned, abib, som var tiden da 
israelittene forlot Egypt. Hvilken ukedag det skjedde, var uvesentlig, men datoen 
måtte stemme. På den tiende dagen i måneden skulle hver husstand velge ut et ungt 
dyr fra småfeet. Eventuelt kunne de slå seg sammen med naboen. Om det var lam 
eller kje var mindre viktig. Men det måtte være fullkomment.

”Lammet skal være uten lyte, av hankjønn og årsgammelt. Dere kan ta 
det enten fra sauene eller geitene.”  (2. Mos. 12, 5)

 På den fjortende dagen i måneden skulle lammet slaktes. Ofringen skulle 
skje ”mellom de to aftenstunder” (dvs. mellom kl. 15-18) (2. Mos. 12, 6). Deretter 
skulle de utføre en viktig symbolsk handling:

”De skal ta noe av blodet og stryke det på de to dørkarmene og på dør-
bjelken i husene hvor de eter det.” (2. Mos. 12, 7)

 Blodet skulle strykes på dørkarmene med en isopkvast (v. 22). Lammet 
skulle de steke over ilden og spise sammen med usyret brød og bitre urter (v. 9). 
Det ble også sagt at de ikke måtte bryte noen av beina på lammet (v. 46). Når de 
spiste det, skulle de ha hoftene ombunet, sandaler på føttene og stav i hånden. De 
skulle ete det i hast (v.11). Slik skulle de være klare til å forlate Egypt – og det før de 
hadde fått noe synlig bevis på at utreisen endelig kunne finne sted.
 Det hebraiske navnet på høytiden var pesach. Dette navnet er avledet fra 

Påsken og den tiende plagen



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

48

verbet pacach, som betyr å ”gå forbi” eller ”hoppe over”. Navnet understreket hva 
det hele dreide seg om. Gud ville skåne dem for den tiende plagen, dersom de opp-
fylte betingelsene. Hvis ikke, ville de bli dømt på lik linje med egypterne. Det var 
ikke deres slektskap med Abraham som ville frelse dem, men deres tro og lydighet 
mot Gud. Til Israelittene lød Guds budskap:

”...Det er Herrens påske [hebr. pesach]. For Jeg skal gå gjennom landet 
Egypt den natten, og Jeg skal slå alle førstefødte i landet Egypt, både 
mennesker og dyr. 

Jeg skal holde Min dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. 

Blodet skal være til et tegn for dere på husene der dere er. Når Jeg ser 
blodet, skal Jeg gå forbi dere. Plagen skal ikke komme over dere og 
ødelegge dere når Jeg slår landet Egypt.” (2. Mos. 12, 11-13)

 Den tiende plagen ville avgjøre spørsmålet om hvem som tilbad den sanne 
gud, israelittene eller egypterne. Gjennom denne plagen ville Herren dømme de 
egyptiske gudene. Han kunne beskytte sitt folk mot plager og død, noe de egyptiske 
gudene ikke var i stand til. De var ikke ekte guder, og tilbedelsen av dem kunne 
ikke lede noe menneske til frelse.
 Det fant altså sted en dom i Egypt. Det egyptiske folk hadde vendt seg 
bort fra Gud og Hans rettferdige prinsipper. De hadde imidlertid ikke trengt å 
gjøre det. Fra Abrahams etterkommere kunne de lære om Gud, men de hadde 
likevel valgt å følge sine egne guder og søke hjelp og frelse fra dem. Budskapet fra 
Moses og Aron var sammen med de ni første plagene som rammet landet, et stadig 
vitnesbyrd om hvem som var den sanne Gud. Det var Han som sa: ”Jeg vil holde 
Min dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren.” Likevel ville de ikke høre. Derfor 
ble de til slutt rammet av dommen.
 Men hva da med israelittene? De hadde levd i Egypt i flere generasjoner. 
De hadde den samme mulighet som egypterne til å vende seg bort fra Gud og tilbe 
de egyptiske gudene. Da dommen over Egypt fant sted, fant det også sted en dom 
av de israelittene som bodde der. Men i denne dommen ble de frikjent. Hvorfor? 
Fordi de satte sin lit til Abrahams Gud. Da betingelsene for frelse ble presentert for 
dem av Moses, valgte de å gjøre som Gud sa. Deres handlinger vitnet om deres tro, 
slik Abels og Abrahams handlinger tidligere hadde vitnet om deres tro. 
 På samme måte som Abels offer viste at Han trodde på Guds løfter om 
frelse, var blodet på dørkarmen et synlig tegn på at de israelittene som bodde der, 

”Ved tro innstiftet han [Moses] påsken med påstrykning av 
blod, for at han som ødela de førstefødte, ikke skulle røre dem.” 

          (Hebr. 11, 28)
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hadde akseptert Guds betingelser for å bli reddet. Gud visste godt hvilke menne-
sker i Egypt som tilhørte Abrahams ætt, men det var det synlige tegn på deres tro 
Han ville se etter. ”Når Jeg ser blodet, skal Jeg gå forbi dere,” sa Gud. ”Plagen skal 
ikke komme over dere og ødelegge dere når Jeg slår landet Egypt.” (2. Mos. 12, 13). 
Israelittene ble frikjent fordi de trodde Gud – og det ble regnet dem til rettferdighet 
(jf. Kap. 7 og Rom. 4, 2-5).

”Deretter gikk Israels barn og gjorde dette. Som Herren hadde befalt 
Moses og Aron, slik gjorde de. Da skjedde det: Ved midnatt slo Herren 
alle de førstefødte i landet Egypt, fra den førstefødte av Farao som satt 
på sin trone, til den førstefødte av fangen som satt i fangehullet, og alle 
de førstefødte av dyrene. Så stod Farao opp om natten, han selv, alle 
tjenerne hans og alle egypterne, og det lød et høyt klagerop i Egypt, for 
det fantes ikke et hus hvor det ikke fantes en som var død.” (2. Mos. 12, 
28-30)

 Den dramatiske hendelsen hadde gjort inntrykk, og budskapet var ikke å 
ta feil av. –”Jeg er Herren.” (2. Mos. 12, 12). Egypterne la nå press på israelittene for 
å få dem til å forlate landet så fort som mulig. De fikk med seg sølv, gull og klær, 
”store rikdommer”, slik Gud tidligere hadde sagt til Abraham (1. Mos. 15, 14; 2. 
Mos. 12, 33-36). En del av dette ble senere brukt for å lage helligdommen, Guds 
store ”billedbok” om frelsesplanen (jf. Kap. 11 og 2. Mos. 25, 1-9; 35, 21-29). 

”Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge. 
Jeg vil si om Herren:  ”Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil 
sette min lit til Ham.” 

Sannelig, Han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende 
pest. Med Sine fjær skal Han dekke deg, og under Hans vinger skal du finne 
tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. 

Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen, heller 
ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylys 
dag. Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd, deg nærmer 
det seg ikke. Du skal bare se på med dine øyne, og se de ugudeliges lønn. 

Du har gjort Herren, Han som er  min tilflukt, ja, Den Høyeste, til din bolig. 
Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, og ingen plage skal komme nær ditt 
telt.”
      (Sal. 91, 1-10 ) 
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