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Vores kirkeår er en spejling af den jødiske festkalender: 

Frugthøstfesten  Løvhyttefesten (på vej mod det forjættede land)

Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester. 

Y Afsluttende høstfest for hele året. «Tærskepladsen»; «hele din afgrøde» 5 Mos 16.

Y En ekstra festdag: syv dage, ottendedagen.

Samtale-ark.   

Video 6: Løvhyttefesten 1

Usyrede brød        Påske (udvandringen fra Egypten)
Kornhøstfesten             Pinse (pagten)

Fest for Skaberen   Fest for Frelseren

Løvhyttefesten er festårets klimaks:
Y I syvende måned, sabbatsmåneden: fuldendelse, hvile, frelse.

Y Overflødighedshorn af ofre, 4 Mos 29: 13,12,11,10,9,8 og 7 tyrekalve (70 i alt).

3 Mos 23,39-42: Bo i løvhytter? vers 43: mindes ørkenvandringen, ,ja men der boede de da i telte? 
Men en løvhytte ligner meget et telt. Og i høsten byggede man løvhytter og boede ude på marken 
under høsten. Efter høsten skulle man ud fra hytten og hen i templet for at ofre.

Løvhyttefesten: Med Gud på vej mod det forjættede land!

Var de 40 telt-år i ørkenen ikke en tid med straf og prøvelse??  5 Mos 8,7-18: her er «nøglen» til 
forståelsen: Gud reddede folket gennem ørkenen, sørgede for sit folk. Og der var ikke mange ting, 
der kunne friste dem til at dyrke andre guder.  

     Ez 37 : én hyrde, min bolig

Y «Festen» Ez 45,23.

     Ez 47: tempelkilden

Efterårets tre fester:  Hornblæsningsdagen   1. Tishri  4 Mos 10,10;  Shofarhorn;  Sl 81. 
Gud rejser sig som konge. Nu kommer den syvende måned - frelsens måned! Gør dig klar til den 
store forsoningsdag! 10 dage til bod. Står dit navn i «livets bog»? Man ønsker «chatima tova» 
(»god underskrift»).
                             Forsoningsdagen 10. Tishri  (afspejler dommedag)

Prøv sammen at genfortælle, hvad det var, der på Jesu tid skete i det jødiske folk, i den syvende 
måned med de tre fester.

Ørkenen var en ideal-tid, hvor de var tæt på Gud og hans ledelse og underfulde hjælp, fx 
Ildsøjlen og lyset (2 Mos 13,21-22) og vandet og manna´en (2 Mos 15,22-17,7). 

Denne midlertidige, fattige beboelse siger, at du skal huske, at Gud er din eneste faste bolig og 
sande rigdom! Sl 90,1. 

Løvhyttefesten profetisk:   Es 4,3-6: sky og ild og hytte..

     Zak 14: Lys, vand, drage op til løvhyttefest

                                     Løvhyttefesten 15. Tishri
Til samtale:

Har vi også brug for at holde en «løvhyttefest» i vores liv som kristne? 

Hvad ville Gud sige til sit folk, ved at de år efter år skulle holde løvhyttefest?

Hvis «Nej»: har vi så noget andet at gøre i stedet for denne fest?»

Hvad peger løvhyttefesten frem imod?

Hvis «Ja»: hvordan kan vi gøre det?  

Bogen, Jan omtaler, 
kan købes på lohse.dk
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