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Joh 7,37: På den sidste og største dag i løvhyttefesten: den dag, hvor jøderne gik 7 gange rundt 
om alteret og sang Sl 118: Herre, frels dog! Netop på den dag, hvor man beder om den kommende 
frelse, står Jesus frem og taler om sig selv som det levende vand: Joh 7,37-39! Jesus taler om 
Helligånden. Joh 8,12; 9,6: Jesus siger at han er verdens lys - netop der, hvor man har tændt de 
mange lys på tempelpladsen. Jødernes ledere blev dybt forarget over dette og forkastede ham den 
dag. På vej ud møder de den blindfødte mand (Joh 9) som skulle gå til Siloa dam: den samme vej, 
som præsterne lige havde gået! 

 GTs profeter beskriver det kommende rige i løvhytte-perspektiv:

Den store indsamlede skare: Palmegrene i hænderne; Glæde; Rejse sit telt over dem; Vogte dem 
og lede dem (som hyrden); Livets kildevæld.

Lys om natten; Levende vand; En hytte; En hyrde; Min bolig skal være hos dem; Træer med frugt til 
føde og blade til lægedom; Indsamling af folket

Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester. Video 7: Løvhyttefesten 2

Løvhyttefesten fejrede ørkenvandringen som en ideal-tid, hvor folket og Gud var helt tæt sammen. 
5 Mos 8,7-18; Sl 90,1. De skal huske, at de boede i telte i ørkenen, hvor Gud var deres eneste 
faste hytte - som et billede på, at en dag skal Gud igen være den eneste bolig. Landet Israel er ikke 
ende-målet, der er et Gudsrige på vej!

 Joh 7,10 -10,21: Jesus var til løvhyttefest.

 Løvhyttefesten på Jesu tid - og hvordan Jesus forholdt sig til den.

Samtale-ark.   

Ved festen boede man i løvhytter og svingede med palmegrene på tempelpladsen (som flag i vore 
dage). En af traditionerne var at gå fra tempelpladsen ned til Siloa dam og samle vand op og gå 
under musik og glæde tilbage til tempelpladsen. Nok som et symbol på, at en dag skal der rinde 
levende vand ud af frelsens klippe. Om natten tændte man lys på tempelpladsen (Gud skal være 
det lys, der skinner for os). Masser af fest og glæde, kaldet «Glæden ved vandtrækket». Hvorfor 
det navn? - jo, det viste tilbage til Es 12,3, som man forstod således, at man «trak Helligånden».

Joh 10,1-21: Jesus er den gode hyrde. Israels hyrder havde forkastet ham oppe på tempelpladsen, 
men han viser på den blinde mand, at han ER den sande hyrde (Sl 78). 

 Den evige løvhyttefest:
Også i NT er der et «endnu ikke»-aspekt. Åb 7: Sådan vil det blive en gang! Det beskrives i 
løvhyttefest-billeder:

Åb 21-22: Den evige løvhyttefest. Nu er Guds bolig endelig hos os for altid! Livets vand / tempel-
kilden. Lammet er dets lys.Træets blade. Gud er lyset.

 Festkalenderen: Jul (kun NT) - Påske - Pinse - Løvhyttefest (kun GT). Guds rige kom med 
Jesus (Jul) - men vi venter stadig på den endelige opfyldelse. Vi fejrer ikke løvhyttefest, for vi 
venter stadig på den endelige opfyldelse! Men i julen fejrer vi det lidt: for i Julen fejrer vi, at Gud tog 
bolig hos os! Og: Jesus tog også bolig i os ved Helligånden (Pinsen). Nu er høsten i gang 
(missionen) frem mod den store høstfest! 
 I adventstiden holder vi en lille smule «løvhyttefest»: fejrer, at han kom og han kommer: 
«Allerede.-endnu ikke». 
 De to små fester før løvhyttefesten:

Forsoningsdagen: kun blodets frelser. Verdensdommen: Matt 25,31ff; Åb 13,8 / 21,27: Livets bog: 
Lammets blod.

Hvad kan vi lære af, at Jesus træder frem midt i løvhyttefesten i Joh 7-10?

Hornblæsningsdagen - basuner: Matt 24,31; 1Kor 15,52; 1 Thess 4,16;  de 7 basuner i Åb.

Til samtale:

Hvordan minder løvhyttefesten og adventstiden om hinanden?
Hvad kan løvhyttefesten lære os om den kommende frelse på den nye jord?
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