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• “Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, 
greiner av løvtrær og av piletrær ved bekkene, og dere skal glede 
dere i sju dager for Herren deres Guds ansikt. Hvert år skal dere 
feire høytid for Herren i sju dager. Dette skal være en evig 
forskrift for dere gjennom alle slekter. I den sjuende måneden 
skal dere feire denne høytiden. Da skal dere bo i løvhytter i sju 
dager. Alle som er født i Israel, skal bo i løvhytter. Slik skal 
etterkommerne deres vite at jeg lot israelittene bo i hytter da jeg 
førte dem ut av Egypt. Jeg er Herren deres Gud.”
3. Mos 23:40–43
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• Løvhyttefest er en ukes lang feiring av høsthøsten; en 
av de tre pilegrims festene.

• Den feires  som den førtiårige ørken reise til minne om 
Guds trofasthet og beskyttelse.
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• Under israelittens ørkenreise bodde de i midlertidige 
hitter (telt).

• På denne høytiden skulle israelittene bygge og bo i 
løvhytter i syv dager for å huske Guds omsorg for dem 
i ørkenen.
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• Sukkot er en gledelig fest når folk gleder seg over 
Guds tilgivelse og materielle velsignelser.

• Denne fest representerer den endelige høst når alle 
nasjoner vil dele i Guds rikes gleder og velsignelser.

• I løpet av høytiden vil alle troende feire denne festen 
(Sak. 14:16).
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• Jødisk folk fortsetter å feire Sukkot ved å bygge og bo i 
midlertidige løvhytter i åtte dager.

• De fire spesielle plantene som brukes til å dekke hytten 
er myrtel, sitron, palme og pil.

Myrtel                 Sitron                  Palme                 Pil
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• Sukkah (løvhytten) er en midlertidig struktur bygget av 
tre og duk.

• Taket er laget av grener og blader med nok åpninger til 
å se stjernene.

Moderne løvhytte
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På innsiden av en modern løvhytte

• Det er vanligvis plassert på en 
plen eller balkong og ofte blir 
minst ett måltid om dagen spist 
i hytten.

• Den er dekorert med 
høstblomster, blader, frukt og 
grønnsaker.
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• En “Lulav” vinkes i alle fire 
retninger (nord, sør, øst og 
vest) og opp og ned for å 
symbolisere at Guds nærvær er 
overalt.

«Lulav» laget av palme, pil og myrte
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• På Jesu tid var to seremonier 
av vann og lys en del på 
Sukkots siste dag.

• En prest bar vann fra Siloam-
dammen til templet, som 
symboliserer at når jorden 
kommer til Messias, vil hele 
jorden kjenne Gud "som 
vannet dekker havet" (Jesaja 
11: 9).
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• Da Jesus deltok på 
løvhyttefesten, sa han på 
den siste dagen, “«Den som 
tørster, skal komme til meg 
og drikke! Den som tror på 
meg, fra hans indre skal 
det, som Skriften sier, 
renne elver av levende 
vann.»” (Joh. 7:37–38).
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• Store gyldne lampestativer ble 
tent i templets gårdsplass.

• Folk som bærer lommelykter 
marsjerte rundt templet, og 
satte disse lysene rundt 
templets vegger som 
symboliserte hvordan Messias 
skulle være et lys for 
hedningene.
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• Neste morgen, mens faklene 
fortsatt brant, sa Jesus: "Jeg er 
verdens lys. Den som følger 
meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets 
lys."(Joh. 8:12).
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Takk for oppmerksomheten

Vil du støtte vårt
arbeid med undervisning 
her hjemme
og våre prosjekter i Israel! 

Konto: 7874 06 25224
Vipps : 18720


