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Kap. 9 – Påskelammet og de usyrede brød

”På den tiende i denne måneden 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 fjortende 
dagen i den samme måneden. Da skal hele forsamlingen av Israels 
menighet slakte det mellom de to aftenstundene.” (2. Mos. 12, 3-6)

 Feiringen av påsken hadde en tredobbel hensikt. For det første var det en 
nødvendig handling for å bli beskyttet mot den tiende plagen som rammet Egypt 
(jf. Kap. 8). Med hoftene ombundet, sandaler på føttene og stav i hånden, skulle 
de ete påskelammet i hast (2. Mos. 12, 11). Selv om utfrielsen ennå lå i fremtiden, 
skulle de ved denne forberedelsen vise at de trodde Guds løfter om at befrielsens 
tid var nær. Blodet på deres dørkarmer vitnet om det samme. Fordi de handlet i 
samsvar med Guds ord, ble de også spart for den siste plagen (jf. 2. Mos. 12, 28).
 Men påskefeiringen skulle ikke bare være en engangshendelse. Den skulle 
bli en del av israelittenes årlige gudstjeneste i fremtiden. Da Gud gav instruksjon-
ene om hvordan påsken skulle feires, sa Han:

”Denne dagen skal være en minnedag for dere, og dere skal holde den 
som en høytid for Herren i alle slekter som kommer. Det skal være en 
evig lov at dere feirer denne høytiden.” (2. Mos. 12, 14)

 Hensikten med feiringen var pedagogisk. Når familien feiret påske, fikk 
de en anledning til å fortelle sine barn om det som hadde funnet sted i Egypt (2. 
Mos. 12, 26-27). Slik ble kjennskapet til begivenheten gitt videre til kommende 
generasjoner. Påsken ville stadig vitne om Guds ledelse og storhet, og minne dem 
om nødvendigheten av lydighet. 
 Sammen med påsken skulle de også feire de usyrede brøds høytid. Dette 
var en høytid på syv dager hvor de kun skulle spise usyret brød. All surdeig måtte 
da fjernes fra hjemmene (2. Mos. 12, 15). Høytiden startet om kvelden den 14. abib 
(v. 18). Etter den hebraiske inndelingen av døgnet, begynte dagen ved solnedgang 
og varte til neste solnedgang, som i Midtøsten er omkring kl. 18.00. Dette er grun-
nen til at vi i skapelsesberetningen kan lese at ”det ble kveld, og det ble morgen” for 
hver av de seks dagene som omtales. Hver ny dag startet med kveld og ble etterfulgt 
av natt, morgen og dagtid. Fordi de hebraiske månedene hadde 30 dager, kunne 
den 14. abib falle på forskjellige ukedager hvert år. Den 14. abib kunne f.eks. starte 
en torsdag kveld og slutte ved solnedgang fredag. Påskelammet skulle slaktes mel-
lom de to aftenstunder den 14. abib, som i dette tilfellet ville bli mellom kl. 15-18 
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på fredagen.
 Påsken og de usyrede brøds høytid skulle ikke være en privat familiesam-
menkomst, men en offentlig feiring tilknyttet helligdommen (jf. Kap. 11). Etter 
at israelittene hadde bosatt seg i Kanaan og Jerusalem var blitt rikets hovedstad, 
innebar dette at familien hvert år måtte reise til Jerusalem for å feire høytiden. 
Her skulle de både slakte og spise påskelammet (5. Mos. 16, 1-7). Ett eksempel på 
hvordan denne årlige høytiden ble overholdt, finner vi i Luk. 2, 41-43. Her fortelles 
vi om første gang Jesus var med på feiringen i Jerusalem:

”Hvert år ved påskehøytiden reiste foreldrene Hans til Jerusalem. Og da 
Han var tolv år gammel, gikk de opp til Jerusalem, slik som skikken var 
ved høytiden. Da høytidsdagene var omme, og de var på vei tilbake, ble 
gutten Jesus igjen i Jerusalem...” (Luk. 2, 41-43)

 Hvert år kom altså landets innbyggere sammen i Jerusalem for å feire den 
spesielle påskehøytiden. På Jesu tid ble påsken og de usyrede brøds høytid gjerne 
omtalt samlet som påskehøytiden, noe vi blant annet kan se fra sitatet overfor. 
Påbudet om å reise til Jerusalem gjaldt imidlertid de usyrede brøds høytid, ikke 
påsken (jf. 5. Mos. 16, 16). Men siden påskehøytiden sammenfalt med de usyrede 
brøds høytid, innebar reisen til Jerusalem at også påsken ble feiret der. I sitatet fra 
Luk. 2, 41-43 ser vi også at begrepet ”påskehøytiden” på den tiden omfattet flere 
dager (”Da høytidsdagene var omme...”). Begrepet ble altså brukt om en høytidspe-
riode på flere dager, slik de usyrede brøds høytid var, og ikke bare om selve påske-
høytiden, som kun varte én dag (den 14. abib). I Luk. 22, 1 fortelles vi dessuten 
direkte at ”de usyrede brøds høytid ... kalles påske”.
 Den felles betegnelsen på påsken og de usyrede brøds høytid kan skape 
noe forvirring når de ulike begivenhetene i forbindelse med Jesu siste dager på 
jorden skal tidfestes. Det er derfor viktig å huske på at begrepet påskehøytiden 
(påsken), slik det brukes i evangeliene, ikke refererer spesifikt til den 14. abib, men 
til både de usyrede brøds høytid og slaktingen av påskelammet. De ulike begiv-
enhetene forut for Jesu korsfestelse kan likevel tidfestes ut ifra andre forhold og 
beskrivelser (jf. Kap. 10 og Kap. 28).
 Den tredje og viktigste hensikten med påskefeiringen var også pedago-
gisk. Høytiden skulle illustrere frelsesplanen. I likhet med de andre offerdyrene (jf. 
Kap. 7), skulle påskelammet være et symbol på menneskehetens Stedfortreder. Da 
Gud beskrev hvordan høytiden skulle feires, gav Han samtidig en beskrivelse av 
hvordan menneskehetens forløsning ville finne sted. Alt var bestemt ”på forhånd, 
før verdens grunnleggelse” (1. Pet. 1, 20). Derfor kunne Gud på forhånd åpenbare 
og forklare planen med bilder og illustrasjoner.
 Jesus blir i Bibelen ikke bare sammenliknet med et offerlam, slik som i Jes. 
53, 7 og 1. Pet. 1, 18-20. Han blir også fremstilt som et offerlam. Døperen Johannes 
var i slekt med Jesus (Luk. 1, 36). Likevel kjente han Ham ikke. Mens han holdt på 
å døpe mennesker ved Jordan, hadde Gud fortalt ham at han skulle få se Ånden 
komme ned over en av dem han kom til å døpe. Dette skulle være tegnet på at ved-
kommende var Guds sønn (Joh. 1, 31-34). Johannes fikk se tegnet, og han forstod 
at Jesus var Guds sønn. Han forstod også hva dette innebar. Da han så Jesus, sa han 
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derfor:

”Se, Guds Lam, som bærer bort verdens synd!” (Joh. 1, 29).

 Det var nettopp dette Guds Lam skulle gjøre – bære bort verdens synd. 
Jesus var på ingen måte et offerdyr, men Han var den sanne Stedfortrederen. Han 
skulle bære verdens synder på seg selv. Peter skriver om Jesus, samtidig som han 
henviser til symbolikken fra Jes. 53, 5:

”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. 1, 24)

 Det samme temaet har en sentral plass i Paulus’ første brev til menigheten 
i Korint. Her refererer også han spesifikt til symbolikken i påskehøytiden og de 
usyrede brøds høytid for å få de troende til å forstå et viktig poeng. I denne menig-
heten var det medlemmer som ikke levde i samsvar med Guds prinsipper. Ett 
tilfelle som omtales, er en mann som har hatt seksuelt samvær med sin fars kone 
(1. Kor. 5, 1). Paulus ber de troende ta avstand fra denne handlingen, samt andre 
urettferdige handlinger som grådighet, avgudsdyrkelse, spotting og pengeutpress-
ing (v. 2-5; v. 9-11). Disse syndene var som en surdeig. Hvis ikke de ble fjernet, ville 
de snart gjennomsyre hele personen og menigheten. Paulus skriver:

”Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den 
gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere i sannhet er 
usyret. For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss: Kristus. La oss 
derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av 
ondsinn og ondskap, men med renhets og sannhets usyrede brød.” (1. 
Kor. 5, 6-8)

 Paulus henviser her til den symbolske betydningen av påskehøytiden og 
de usyrede brøds høytid. Påskelammet hadde vært et symbol på Stedfortrederen 
som skulle komme. Nå lå Hans komme i fortiden. Guds Sønn hadde tatt på seg 
verdens synder og lidd døden i menneskenes sted. – ”Vårt påskelam er slaktet for 
oss.” Nettopp av denne grunn kunne hvert menneske som ville ta imot Ham som 
sin personlige Frelser og Stedfortreder, få tilgivelse for sine synder. Deres synder 
ville bli tatt bort fra dem, på samme måte som all surdeig ble fjernet fra huset under 
de usyrede brøds høytid. Gud ville se på de tilgitte synderne som rettferdige. De 
ville være som en ny deig, som ”i sannhet er usyret”. 
 Men hvis de tilgitte synderne fortsatte å leve i synd, ville de da regnes som 
rettferdige eller som syndere? Med symbolikken fra de usyrede brøds høytid kunne 
det samme spørsmået stilles på denne måten: Hvis vi legger en liten bit surdeig i 
den nye, usyrede deigen, vil da deigen regnes som usyret eller som syret? 
 Fra en av Jesu lignelser får vi vite hvordan surdeigen virker. Han forteller 
om en kvinne som gjemte en surdeig i tre mål, eller rundt 18 liter mel. Etter en 
stund var alt gjennomsyret (Matt. 13, 33). Surdeigen vil nemlig gjennomsyre alt 
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den kommer i berøring med. – ”Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?” 
spurte Paulus menighetsmedlemmene i Korint (1. Kor. 5, 6). På samme måte ville 
synden, hvis de fortsatte å kjæle med den, snart gjennomsyre resten av deres liv og 
påvirke deres omgivelser. Dersom de fortsatt ønsket å være en ny, usyret deig (dvs. 
”renhets og sannhets usyrede brød”), måtte de ta avstand fra den gamle surdeigen, 
som var en ”surdeig av ondsinn og ondskap”. Rådet var altså:

”Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig...” 
(v. 7).

– Rens ut, få bort all ondsinn og ondskap! Noen linjer senere skriver Paulus rett ut 
det han her forklarer i bilder. Nå understreker han også hvorfor saken er så alvor-
lig. Det handler om frelse eller fortapelse.

”Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! 
Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere 
eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn 
som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukken-
bolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.

Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, 
og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og ved vår Guds Ånd.”  
(1. Kor. 6, 9-11) 

 Hvorfor kan ikke ”de urettferdige ... arve Guds rike”, slik Paulus skriver? 
Fordi rettferdighetens prinsipp krever at den som synder, skal dø. Etter å ha nevnt 
en rekke eksempler på urettferdige handlinger (v. 9-10), viser Paulus til at også 
noen av de troende i Korint hadde levd på denne måten før de ble omvendt: ”Og 
slik var noen av dere en gang...” Men dette hørte fortiden til. Paulus nevner tre 
ting som hadde skjedd med dem etter at de var blitt omvendt, og som gjorde at de 
likevel kunne arve Guds rike:

”...dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort...”
 
 Rettferdiggjørelsen (gr. dikaioo) har vi allerede omtalt (jf. Kap. 4). Denne 
innebar at Gud, som en følge av Jesu stedfortredende død, ville se på dem som om 
de aldri hadde syndet. I tillegg var det en del av frelsesplanen at de skulle bli renset 
og helliget. Hva dette innebærer skal vi komme tilbake til senere (jf Kap. 16-18), 
men det handler om det samme som at surdeigen måtte fjernes helt fra deres liv. 

”La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surd-
eig av ondsinn og ondskap, men med renhets og sannhets usyrede 
brød.” (1. Kor. 5, 8)

 Renhet og sannhet skal kjennetegne de kristnes liv, ikke ondsinn og ond-
skap. Også Peter skriver om dette. Han viser til at de troende er arvinger til Guds 
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rike, og derfor er de å regne som ”utlendinger” her på jorden. Han ber dem ta 
avstand fra de synder de levde i tidligere, og i stedet leve etter Guds prinsipper. De 
skal være ”hellige i all [sin] ferd”, ettersom Gud er hellig (1. Pet. 1, 15). Selv om de 
har tatt imot Jesus som sin Frelser og kaller seg ”kristne”, betyr ikke det at Gud vil 
anerkjenne at de fortsetter å leve i synd. Kristennavnet kan like lite frelse dem som 
israelittenes fysiske slektskap til Abraham kunne frelse dem fra plagene i Egypt 
(jf. Kap. 8). Peter ber de troende være oppmerksomme på ”fruktene” av sine liv 
(jf. Jes. 5, 1-7), samtidig som han henviser både til Guds rettferdighet og til Hans 
barmhjertighet:

”Og når dere påkaller Faderen, Han som uten å gjøre forskjell dømmer 
etter enhvers gjerning [altså: Gud er rettferdig], så ferdes med frykt all 
den tid dere er utlendinger her.

For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull 
dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med 
det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. 

Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men 
Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld [altså: Gud er 
barmhjertig]...” (1. Pet. 1, 17-20) 

 ”Min sønn,” hadde Abraham sagt til Isak, ”Gud vil utse for seg selv lam-
met til brennofferet.” (1. Mos. 22, 8). Dette hadde Gud alt gjort. Allerede før vår 
verden ble til, var Jesus blitt utsett til å være ”Guds Lam, som bærer bort verdens 
synd” (Joh. 1, 29). Helt siden syndefallet hadde offerdyret vært et symbol på Ham, 
og i Bibelens fremstilling av fremtiden brukes bildet fortsatt. 
 Åpenbaringsboken er en av de bøkene i Bibelen som forteller mest om 
fremtiden og avslutningen av Guds frelsesverk. Her beskriver disippelen Johannes 
hva Gud lot ham få se mens han var fange på øya Patmos (Åp. 1, 1-2. 9). Mye av det 
han får se, er bilder og symboler. Ett eksempel er kampen mellom Satan og Jesus, 
der Satan fremstilles som en drage (jf. Kap. 6). Flere ganger forteller Johannes at 
han fikk se et lam. Dette lammet var et bilde på Jesus, ”Guds Lam, som bærer bort 
verdens synd”. Johannes forteller at han fikk se et lam som så ut som det var slaktet 
(Åp. 5, 5). Dette var ”vårt påskelam”, som var blitt slaktet for oss (jf. 1. Kor. 5, 7). 
Om dette lammet blir det sagt:

”...For Du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med Ditt blod fra hver 
stamme og tungemål og folk og folkeslag...” (Åp. 5,9)

 Jesus var Forløseren, og ved sitt blod kjøpte Han menneskeheten tilbake 
til Gud. Det var ikke bare Abrahams ætt som ble forløst, men hele menneskeheten 
– ”fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag”. Det var dette Gud hadde sagt 
til Abraham at ville skje: ”...Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.” (1. 
Mos. 12, 3). Gud lar Johannes får et glimt av sitt forløste folk i fremtiden, og han 
beskriver det slik:
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”Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle 
folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran 
Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine. Og 
de ropte med høy røst og sa: ”Frelsen tilhører Gud, Ham som sitter på 
tronen og Lammet!”” (Åp. 7, 9-10)

 Synden gjorde menneskene nakne. Men Gud tilbyr ”hvite klær, så [de] 
kan være påkledt” (Åp. 3, 18) (jf. Kap. 6). De menneskene Johannes fikk se, var 
”kledd i hvite kjortler” (Åp. 7, 9). De hadde tatt imot Guds frelsestilbud til fulle. 
Det står om dem at:

”...de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.” (Åp. 
7, 14)

Det var Lammets blod som hadde gjort deres kjortler rene og hvite. Det var Hans 
sår som hadde gitt dem legedom. 

”Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjer-
ninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har 
vi fått legedom.” (Jes. 53, 5)  

Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse

I Åp. 13, 8 beskrives Jesus som ”Lammet som ble slaktet fra verdens grunn-
leggelse”. Dette betyr ikke at Han døde for menneskehetens synder da vår ver-
den ble grunnlagt, eller at Han har gjort det kontinuerlig siden da. Beskriv-
elsen i Åp. 13, 8 henviser til det samme som Peter skriver i sitt brev, nemlig at 
Jesus var utsett til dette før verdens grunnleggelse. Men selve begivenheten 
fant ikke sted før Jesus ble korsfestet på Golgata. ”

Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble 
først åpenbart i disse siste tider for deres skyld...” (1. Pet. 1, 20). 

”Men det var etter Herrens velbehag å knuse Ham ... Ved at Du 
gjorde Hans sjel til et skyldoffer, skal Han få se ætten og Han får 
mange dager...” 
      (Jes. 53, 10)
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