
Glædelig Løvhyttefest 
Glædelig Hoshana Rabbah 

 



Løvhyttefesten 
Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: 
Den femtende dag i denne syvende måned er det 
løvhyttefest for Herren i syv dage. På den første dag 
skal der være hellig festforsamling; I må ikke udføre 
noget arbejde. I syv dage skal I bringe Herren ofre. 
Den ottende dag skal I holde hellig festforsamling og 
bringe Herren ofre. Det er en festdag; I må ikke 
udføre noget arbejde.  

3Mose 23:33-36 



Løvhyttefesten 
Det er Herrens fester, som I skal udråbe som hellige 
festforsamlinger; da skal I bringe Herren ofre, 
brændoffer, afgrødeoffer, slagtoffer og drikofre som 
fastsat for de enkelte dage. Dertil kommer Herrens 
sabbatter, jeres gaver og alle jeres løfteofre og alle de 
frivilligofre, I giver Herren. På den femtende dag i 
denne syvende måned, når I høster landets afgrøde, 
skal I fejre Herrens fest i syv dage. Den første og den 
ottende dag skal være hviledag.  

3Mose 23:37-39 



Løvhyttefesten 
Den første dag skal I tage frugter af prægtige træer, 
palmegrene og grene af løvrige træer og af popler, og I 
skal glæde jer for Herren jeres Guds ansigt i syv dage. 
I skal fejre den som fest for Herren syv dage hvert år. 
Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter 
slægt; i den syvende måned skal I fejre den. I skal bo i 
løvhytter syv dage; hver indfødt israelit skal bo i 
løvhytte,  

3Mose 23:40-42 



Løvhyttefesten 
for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod 
israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af 
Egypten. Jeg er Herren jeres Gud! Det var, hvad 
Moses sagde til israelitterne om Herrens fester.  

3Mose 23:43-44 



Løvhyttefesten 3Mose 23:33-44 

1. 7 +1 dage (v34,36,39)  

2. 1 & 8 dag er hellig festforsamling (v35-36,39) 

3. Bringe ofre (v37)  

4. Høstfest (v39) 

5. De 4 arter (v40)  

6. I skal glæde jer (v40)  

7. eviggyldig ordning hvert år (v41) 

8. Indfødte israelitter skal bo i løvhytte (v42)  

9. Mindefest da jeg førte dem ud af Egypten (v43) 

Mitzvah 

Mitzvah 

Mitzvah 

Mitzvah 
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Løvhyttefestens offertjeneste 4Mose 29:12-39 

Dag Tyrekalve Væddere Lam Gedebuk 

1 13 2 14 1 

2 12 2 14 1 

3 11 2 14 1 

4 10 2 14 1 

5 9 2 14 1 

6 8 2 14 1 

7 7 2 14 1 

I alt 70 14 98 7 

8 1 1 7 1 



Løvhyttefesten 3Mose 23:33-44 

1. 7 +1 dage (v34,36,39)  

2. 1 & 8 dag er hellig festforsamling (v35-36,39) 

3. Bringe ofre (v37)  

4. Høstfest (v39) 

5. De 4 arter (v40)  

6. I skal glæde jer (v40)  

7. eviggyldig ordning hvert år (v41) 

8. Indfødte israelitter skal bo i løvhytte (v42)  

9. Mindefest da jeg førte dem ud af Egypten (v43) 

Mitzvah 

Mitzvah 

Mitzvah 

Mitzvah 



De 7 Bibelske fester 
1) Påske [Pesach] 

Jesu korsfæstelse - Retfærdiggørelse 

2) De usyrede brøds fest [Chag Hamotzi] (Byghøst) 
Jesu begravelse - Helliggørelse 

3) Førstegrøde festen [Yom habikkurim] 
Jesu opstandelse - Herliggørelse 

4) Ugefesten Pinse [Shavuot] (Hvedehøst) 
Helligåndens komme - kraft 

5) Hornblæsningsfesten [Yom Teruah] 
2komme - Bortrykkelse 

6) Den store Forsoningsdag [Yom Kippur] 
2komme – Israels forsoning 

7) Løvhyttefesten [Sukkot] (Druehøst) 
2komme – Riget for Israel 
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Løvhyttefesten 3Mose 23:33-44 
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Lulav og Etrog 
På den første dag skal I tage jer  
en frugt af Hadar-træet,  
palmegrene og  
myrtegrene og  
pilekviste fra bækken,  
og I skal glæde jer for Herren,  
jeres Gud, i syv dage.  
3Mose 23:40 [Mel 87] 

Hadar: prægtig. Etrog: det der skinner (citrusfrugt) 



Lulav og Etrog 
På den første dag skal I tage jer  
en frugt af Hadar-træet, (Etrog = citrusfrugt) 
palmegrene og  
myrtegrene og  
pilekviste fra bækken,  
og I skal glæde jer for Herren,  
jeres Gud, i syv dage.  
3Mose 23:40 [Mel 87] 

Lulav: Spire/skud 



Lulav og Etrog (Minder om ørkenvandringen) 

Citrusfrugten 
Frugterne af det hellige Land, som Herren har givet dem  

Palmegrenen  
Dale og sletter  

Myrtegrene  
Buskene på bjergene 

Pilekviste  
Bække, hvorfra Gud havde givet sit folk at drikke. 



Lulav og Etrog (Mennesket Gudsforhold) 

Citrusfrugten 
Hjertet: Forståelse og visdom 

Palmegrenen  
Rygraden: Retskaffenhed 

Myrtegrene  
Øjnene: Oplysning 

Pilekviste  
Læberne: Tjeneste (Bekendelse & bøn) 



Lulav og Etrog (Enheden for folket) 
Citrusfrugten  

Har aroma og er spiselige.  
Kendskab til Toraen og har gode gerninger.  

Palmegrenen  
Har spiselige frugter, men ingen aroma.  
Har kendskab til Toraen, men ingen gode gerninger.  

Myrtegrene  
Har aroma, men har ingen spiselige frugter. 
Har gode gerninger, men ingen kendskab til Toraen 

Pilekviste  
Har hverken spiselige frugter eller aroma.  
Har hverken kendskab til Toraen eller gode gerninger. 



Løvhyttefesten 3Mose 23:33-44 

1. 7 +1 dage (v34,36,39)  

2. 1 & 8 dag er hellig festforsamling (v35-36,39) 

3. Bringe ofre (v37)  

4. Høstfest (v39) 

5. De 4 arter (v40)  

6. I skal glæde jer (v40)  
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Mitzvah 

Mitzvah 
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Løvhyttefesten: Johannesevangeliet 
Talmud: "Hvorfor er navnet øsning 
af vandet? På grund af udøsningen 
af Helligånden, i henhold til hvad 
der siges" I skal øse vand med 
glæde af frelsens kilder. (Es 12:3)  

 
Mishna : "Enhver, der ikke har 
været vidne til glæden ved øsning 
af vandet har aldrig set glæde” 
(Sukkah 5:1) 

 



Løvhyttefesten: Johannesevangeliet 
På festens sidste og største dag 
stod Jesus frem og råbte: »Den, 

der tørster, skal komme til mig og 
drikke. Den, der tror på mig, skal 
det gå, som Skriften siger: ›Fra 

hans indre skal der rinde strømme 
af levende vand.‹ « Det sagde han 
om den ånd, som de, der troede på 
ham, skulle få. For Ånden var der 
endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke 

var herliggjort. (Joh 7:37-39) 



Løvhyttefesten: Levende vand 
• Salige er de, som hungrer og tørster efter 

retfærdigheden, for de skal mættes. (Matt 5:6; Sl 42:1-3) 

• Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver 
født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. 
(Joh 3:1-12) 

• Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal 
aldrig i evighed tørste. (Joh 4:4-42)  

• For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét 
legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle 
eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. (1Kor 12:13) 



Jerusalem verdens lys 
Mishna: "Der var ingen gård i 
Jerusalem, der ikke var oplyst af 
lysestagerne under  vandøsnings 
ceremonien” (Sukkah 5:3). 

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, 
Herrens herlighed er brudt frem over 
dig. For se, mørket dækker jorden, 
mulmet dækker folkene; men over dig 
bryder Herren frem, hans herlighed 
viser sig over dig. (Es 60:1-2) 

Løvhyttefesten: Johannesevangeliet 



Atter talte Jesus til 
dem og sagde: »Jeg er 
verdens lys. Den, der 
følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men 
have livets lys.« (Joh 8:12) 

Løvhyttefesten: Johannesevangeliet 



Løvhyttefesten: Johannesevangeliet 
Dag Begivenheder 

7 Hoshana Rabbah 

Den, der tørster, skal komme til mig og drikke.  (Joh 7:37-53) 

8 Shemini Atzeret/Simhat Torah 

”Ved daggry” (Joh 8:2) 

Kvinden grebet i hor (Joh 8:1-11) 

”grebet på fersk gerning” (Joh 8:4; 5Mose 22:22) 

Jeg er verdens lys (Joh 8:12-59) 

? Sabbat (Joh 9:14) Jesus forlod tempelpladsen. Joh 8:59 På sin vej  Joh 9:1 

Jesus helbreder den blindfødte (Joh 9:1-41) 

”Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.” (Joh 9:5) 



Løvhyttefesten 3Mose 23:33-44 
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Løvhyttefesten: Indfødte israelitter  
Skriften: Du skal glæde dig under 

festen sammen med din søn og 
datter, din træl og trælkvinde, og 
sammen med levitterne og med 
de fremmede, de faderløse og 
enkerne, som bor i dine byer. 
(5Mose 16:14) 

 
Gæstfrihed: fattige og fremmede. 
 
Himmelske gæster: Abraham, Isak, 

Jakob, Moses, Aron, Josef og 
kong David. 



Løvhyttefesten: Dvæle 
• Indfødte israelitter skal bo i løvhytte (3Mose 23:42) 

• Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, 
brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er 
bygget med hænder, men er evigt, i himlene. For mens vi er 
her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra 
himlen – så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt 
af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke 
vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt 
af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav 
os Ånden som pant. (2kor 5:1-5 ) 



Løvhyttefesten: Dvæle 
Moses?: De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I 

skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg 
viser dig. (2Mose 25:8-9; 35:20-22) 

Salomo: Tempel indvielsen (1Kong  8:1-66) 

Nehemias: dem der var vendt tilbage fra fangenskabet, lavede løvhytter 

…Det havde israelitterne ikke gjort fra Josvas, Nuns søns, dage indtil 
denne dag. (Neh 8:14-18)  

Ezra: Påbegyndelsen af Zerubbabels tempel (Ezra 3:1-4) 

Jesus?: Ordet blev kød og tog bolig iblandt os (Joh 1:14) 
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Løvhyttefesten: Mindefest 
Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod 
Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede kongen, 
Hærskarers Herre, og fejre løvhyttefesten. Hvis nogen af 
jordens slægter ikke drager op til Jerusalem og tilbeder 
kongen, Hærskarers Herre, skal der ikke falde regn over dem. 
Hvis Egyptens slægt ikke drager derop, skal de rammes af den 
plage, som Herren rammer de folk med, der ikke drager op for 
at fejre løvhyttefesten. Det skal være straffen over Egypten og 
over alle de andre folk, der ikke drager op for at fejre 
løvhyttefesten. (Zak 14:16-19)  


