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Det osyrade brödets högtid 

 

 

Se förordet för påsken och för fester allmänt. Det osyrade brödets högtid var så intimt 

sammankopplat med påsken att det betraktades som en och samma högtid. 

 

Det osyrade brödets högtid fick sitt namn av att Israeliterna inte hann syra sitt bröd när de fick så 

brått ut ur Egypten. Det  andra som är speciellt med osyrat bröd är att det inte bryts ner på samma 

sätt som vanligt jäst bröd gör. Därför var det en bra färdkost. Det fördärvades inte. 

 

 

Inget syrat bröd 

 

 15.  I sju dagar skolen I äta osyrat bröd; redan på första dagen 

      skolen I skaffa bort all surdeg ur edra hus. (2 Mos 12:15a) 

 

Flera dagar innan festligheterna så inleddes en grundlig genomgång av huset för att avlägsna även 

de minsta rester av jäst. Det var inte tillräckligt att inte förtära eller gömma undan. Varenda smula 

måste bort. Kvällen innan så gjorde man ceremoniellt en sista genomgång av huset där husfadern 

gick runt med ett ljus och samlade ihop de sista smulorna som frun i huset med avsikt hade lämnat 

kvar. Det är likadant med synden som jästen symboliserar. Allt skall bort, inget skall gömmas 

undan i skumma skrymslen. 

 

 

En veckas festligheter 

 

Firandet började den 14 dagen i den första månaden (Nisan, Abib) med påsken och det osyrade 

brödets högtid pågick sedan  en vecka fram till 21 Nisan.  

 

”I första månaden på fjortonde dagen i månaden vid aftontiden, är HERRENS påsk och på 

femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid, då ska ni äta osyrat bröd i sju 

dagar. (3 Mos 23:5; 4 Mos 28:16-17) 

 

  8.  I sex dagar skall du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen är 

      Herrens, din Guds, högtidsförsamling; då skall du icke göra 

      något arbete (5 Mos 16:8) 

 

 

Helig sammankomst första och sjunde dagen 
 

På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst, ingen arbetssyssla ska ni då utföra. Och ni 

ska offra eldsoffer åt HERREN i sju dagar. På den sjunde dagen skall åter hållas en helig 

sammankomst, ingen arbetssyssla ska ni då göra. (3 Mos 23:6-8; 4 Mos 28:18) 

 

18.  I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, om aftonen, 

      skolen I äta osyrat bröd, och I skolen fortfara därmed ända till 

      aftonen på tjuguförsta dagen i månaden. 

 20.  Intet syrligt skolen I äta; var I än ären bosatta skolen I äta 

      osyrat bröd. (2 Mos 12:18,20)  
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Den som äter syrat bröd måste dö 

 

Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, han skall utrotas ur Israel. 

(2 Mos 12:15b) 

 

19.  I sju dagar må ingen surdeg finnas i edra hus; ty var och en son 

      äter något syrligt, han skall utrotas ur Israels menighet, evad 

      han är främling eller inföding i landet. (2 Mos 12:19) 

 

 

Första och sista dagen - helig sammankomst 
 

 16.  På den första dagen skolen I hålla en helig sammankomst; I 

      skolen ock på den sjunde dagen hålla en helig sammankomst.  På 

      dem skall intet arbete göras;  

 

 

Endast det som behövs för mat får göras 
 

Allenast det som var och en behöver till mat, det och intet annat må av eder tillredas. (2 Mos 

12:16b) 

 

 

Fullbordan 

 

Jesu kropp var syndfri och tack vare det fick han och hans kropp inte se förgängelsen utan blev 

bevarad och uppstod igen. 
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Offer under det osyrade brödets högtid 

 
Här följer alla de offer som specifikt hörde till det osyrade brödets högtid 

 

Under hela veckan frambars dagligen offer för nationen. Dessa bestod av två unga tjurar, en vädur 

och sju årsgamla lamm för brännoffret, tillsammans med det föreskrivna spisoffret, samt en bock 

som syndaoffer (3 Mos 23:8)  

 

 

På den plats Gud utväljer 

 

  2.  Du skall då slakta påskoffer åt Herren.  din Gud, av småboskap 

      och fäkreatur, på den plats som Herren utväljer till boning åt 

      sitt namn. (5 Mos 16:2) 

 

  5.  Du får icke slakta påskoffret inom vilken som helst av de städer 

      som Herren, din Gud, vill giva dig, 

  6.  utan du skall gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer 

      till boning åt sitt namn,  

 

 

Vid aftontiden 

 

 Och där skall du slakta påskoffret om aftonen,  

 när solen går ned den tid på dagen, då den drog ut ur 

      Egypten. 

  7.  Och du skall koka det och äta det på den plats som Herren, din 

      Gud, utväljer; sedan må du om morgonen vända tillbaka och gå hem 

      till dina hyddor. (5 Mos 16:6-7) 

 

Uttrycket vid aftontiden (ba erev)syftar i dåtidens hebreiska på tiden när skuggorna börjar bli 

längre på eftermiddag, det är alltså en period på några timmar fr.o.m. ca kl 13 (som längst). I 

vanliga fall åsyftas dock tiden mellan 15 och 18 innan den nya dagen inträder vid solnedgången. 

Det var exakt vid den tiden Jesus dog. (Jfr Jer 6:4-5; 1 Mos 24:11; 1 Kon 22:35-36; 2 Krön 18:34; 

Jos 10:26-27; 5 Mos 23:11; Dom 19:14,16) (Finch: The Passover Papers, s 77-83) 

 

 

Brännoffer 

 

 19.  Och såsom eldsoffer, såsom brännoffer åt HERREN, skolen I offra 

      två ungtjurar och en vädur och sju årsgamla lamm; felfria skola 

      de vara. (4 Mos 28:19) 
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Spisoffer 

 

 20.  Och såsom spisoffer därtill skolen I offra fint mjöl, begjutet 

      med olja; tre tiondedels efa skolen I offra till var ungtjur och 

      två tiondedels efa till väduren; 

 21.  en tiondedels efa skall du offra till vart och ett av de sju 

      lammen; (4 Mos 28:20-21) 

 

 

Syndoffer 

 

 22.  tillika skolen I offra en syndoffersbock till att bringa 

      försoning för eder. (4 Mos 28:22) 

 

 

Förutom det vanliga 

 

 23.  Förutom morgonens brännoffer, som utgör det dagliga brännoffret, 

      skolen I offra detta. (4 Mos 28:23) 

  

 

Likadant i sju dagar 

 

24.  Likadana offer skolen I offra var dag i sju dagar: en 

      eldsoffersspis, till en välbehaglig lukt för HERREN.  Jämte det 

      dagliga brännoffret skall detta offras, med tillhörande 

      drickoffer. 

 25.  Och på den sjunde dagen skolen I hålla en helig sammankomst; 

      ingen arbetssyssla skolen I då göra. (4 Mos 28:24-25) 

 
 


