
Å være rettferdig og gjøre rettferdig

380

Kap. 54 – Løvhyttefesten

”Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør 
det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på 
Herren, de skal arve landet. Det er bare en liten stund, så er ikke den 
ugudelige mer. Sannelig, du skal se nøye etter stedet hans, men det 
finnes ikke mer. Men de ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg 
stort i rik fred.” (Sal. 37, 8-10)

 Gjennom de symbolske gjenstandene og handlingene i helligdomstjen-
esten, gav Gud menneskene en fremstilling av de mest sentrale elementene i frelses-
planen. Tilsvarende illustrerte de årlige høytidene frelsesverkets viktigste begiven-
heter (jf. Kap. 28). Til sammen var det syv høytider som skulle feires. Fire av disse 
var lagt til vårhalvåret og var således relatert til hverandre. De tre siste skulle feires 
om høsten, i årets syvende måned.

1. Påsken – feiret 14. abib [mars-april]. [Jf. Kap. 8-9 og Kap. 28]
2. De usyrede brøds høytid – feiret 14.-21. abib (mars-april). [Jf.  Kap. 9]
3. Førstegrødens høytid – feiret 16. abib (mars-april). [Jf. Kap. 29]
4. Pinsehøytiden – feiret 5. sivan (mai-juni). [Jf. Kap. 31]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. En minnedag med roping – feiret 1. tishri (sept.-okt.). [Jf.  Kap. 39]
6. Den store forsoningsdagen – feiret 10. tishri (sept.-okt.) [Jf.  Kap. 35-37]
7. Løvhyttefesten – feiret 15.-22. tishri [sept.-okt.] 

 Den nære relasjonen mellom påsken og de usyrede brøds høytid gjorde 
at disse to ofte ble betraktet og omtalt som én høytid. Men i utgangspunktet ble de 
innstiftet som to separate høytider, slik at det samlede antall høytider var syv. Dette 
er et tall som går igjen i Bibelen, og som brukes for å markere at noe er fullkom-
ment. Vi finner det for eksempel i skapelsesberetningen: På seks dager skapte Gud 
vår verden, og på ”den syvende dagen fullendte Gud sitt verk, det Han hadde gjort” 
(1. Mos. 2, 2). Slik vitner selve inndelingen av uken i syv dager om det fullkomne 
i Guds opprinnelige skaperverk. På den syvende dagen var alt slik det skulle være: 
Det var fullkomment.
 Vi finner også tallet syv gjentatte ganger i Åpenbaringsbokens illustra-
sjoner. Johannes ser Jesus gå omkring mellom de syv lysestakene i Det hellige 
(Åp. 1, 12). I sin høyre hånd holder han syv stjerner, som er et symbol på de syv 
englene for de syv menighetene (Åp. 1, 20). Vi finner syv menigheter, syv segl og 
syv basuner som utgjør fullendelsen av verdens historie og Guds frelsesverk (Åp. 
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2-11). Foran Guds trone brenner syv ildfakler, som er ”de syv Guds ånder” (Åp. 
4, 5). Når Johannes får se Jesus som det slaktede Lammet (det perfekte offer og 
den fullkomne Frelser), ser han Ham med syv horn og syv øyne, som nok en gang 
forklares som Guds syv ånder (Åp. 5, 6). At bokrullen, som bare Lammet kunne 
åpne, hadde syv segl, viser at den var fullstendig forseglet. Den var derfor umulig 
for andre å åpne (Åp. 5, 1-5). Vi ser dessuten at ”Guds vrede” blir fullbyrdet gjen-
nom de syv skålene med vrede (Åp. 15-16).
 Tallet syv fremstilles altså som fullbyrdelsens eller fullkommenhetens tall. 
Ved å illustrere frelsesplanen som syv høytider, viser Gud tydelig hvordan de aktu-
elle begivenhetene de representerer, er med på å fullbyrde frelsesplanen. Absolutt 
alle delene hører med og er nødvendige. Frelsesplanen vil med andre ord ikke være 
fullført før den begivenheten som den siste høytiden skal illustrere, er iverksatt. 
 Vi har så langt sett på hvilke faser av frelsesplanen som ble illustrert av 
de seks første høytidene i den israelittiske kalenderen. I dette kapittelet skal vi se 
nærmere på årets siste høytid, løvhyttefesten. På samme måte som den syvende 
dagen markerte fullendelsen av skaperverket (jf. 1. Mos. 2, 1-2), symboliserer 
løvhyttefesten fullendelsen av frelsesplanen. Dette understrekes ved at høytiden 
skulle feires i årets syvende måned. I likhet med den syvende dagen, sabbatsdagen, 
representerer også løvhyttefesten en tid med hvile og glede (jf. 1. Mos. 2, 2-3; Job 
38, 4-7). 
 Israelittene fulgte månekalenderen (jf. Kap. 28). På den femtende dagen 
i måneden, ville hele månen reflektere lyset fra solen (fullmåne). Når israelittene 
så fullmånen på nattehimmelen i årets syvende måned (tishri), var dette en synlig 
markering på at løvhyttefesten skulle feires. I likhet med påsken og pinsehøytiden, 
skulle også løvhyttefesten feires i Jerusalem (jf. 2. Mos. 23, 16; 5. Mos. 16, 16). Selve 
feiringen varte i syv dager. Den første dagen skulle være en ekstra sabbatsdag, en 
dag med hvile og ”hellig samling” (3. Mos. 23, 35). En tilsvarende helligdag skulle 
overholdes som et slags vedheng til festen, på den åttende dagen (3. Mos. 23, 36). 
 Det ble ofret flere ofre på denne høytiden enn på de øvrige (for oversikt 
se Kap. 12). Riktignok var det totale antall dyr som ble ofret under påskehøytiden 
høyere, ettersom hver familie da var pålagt å frembringe sitt offerdyr (jf. symbolik-
ken med en personlig Frelser). Men i forskriftene om de offentlige ofringene, som 
prestene foretok på vegne av folket, var det bestemt et høyere antall offerdyr på 
løvhyttefesten enn på alle de andre høytidene til sammen. For eksempel skulle det 
på den første dagen ofres én geitebukk, tretten okser, to værer og fjorten årsgamle 
lam uten lyte (jf. 4. Mos. 29, 13). Et slikt offer ville ikke være mulig å frembringe 
årlig for en vanlig israelittisk familie, men dette var ment å være et offer fra hele 
folket som en enhet. De var ett folk.
 Løvhyttefesten fulgte fem dager etter den store forsoningsdagen (jf. Kap. 
35). På den dagen hadde all synd som i løpet av året var blitt overført til helligdom-
men, blitt fjernet og båret bort fra leiren av asasel-bukken (jf. Kap. 43). De som 
ikke hadde avstått fra sitt daglige arbeid og ydmyket seg på den dagen, hadde ikke 
fått del i denne endelige rettferdiggjørelsen. De skulle – i hvert fall i teorien og som 
en viktig del av illustrasjonen – bli utryddet fra sitt folk (jf. Kap. 35 og 3. Mos. 23,  
27-30). Det var derfor et renset og rettferdiggjort folk som var samlet den 15. tishri 
for å feire løvhyttefesten. 
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 De mange offerdyrene som nå skulle ofres, viste ikke til et behov for å 
fjerne synd, slik årets øvrige offerhandlinger hadde gjort. Derimot understreket 
de et stadig fokus på menneskenes forløsning og deres Stedfortreder: Minnet om 
frelsesverket skal aldri bli glemt (jf. Hab. 3, 4). Ofringene under løvhyttefesten 
innehold en veldig spesiell symbolikk. På festens første dag skulle tretten okser 
ofres. Deretter skulle antallet reduseres med én hver dag, slik at det på festens siste 
dag, den syvende dagen, ble ofret syv okser. Slik ble det understreket at menneske-
hetens frelse ble  fullbyrdet gjennom et fullkomment offer.
 Løvhyttefesten illustrerer altså tiden når frelsesplanen endelig er fullendt. 
Dette gledelige budskapet blir understreket av at festen skulle være en gledeshøy-
tid. ”Dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i syv dager,” sa Gud da Han 
instruerte Moses om hvordan høytiden skulle feires (3. Mos. 23, 40). Dette om-
fattet alle som hadde vært igjennom den store forsoningsdagen og som var samlet 
innenfor Jerusalems porter:

”Du skal glede deg på høytiden din, både du og din sønn og din datter, 
din tjener og tjenestekvinnen, levitten og den fremmede og farløse og 
enken, som er innenfor portene dine.” (5. Mos. 16, 14)

 I tillegg til det direkte utsagnet om glede, inneholdt løvhyttefesten to 
andre handlinger eller markeringer som vitnet om fullendelsen av forløsningen. 
Den første var rettet mot innsamlingen av årets avling. Løvhyttefesten ble feiret om 
høsten, etter at druer, oliven og andre vekster var blitt samlet inn (jf. 5. Mos. 16, 
13). Høytiden ble derfor også omtalt som innhøstningsfesten: 

”...innhøstningsfesten ved slutten av året, når du har samlet inn frukten 
av arbeidet ditt på marken.” (2. Mos. 23, 16)

 Bilder fra landbruket er, som vi har sett, hyppig brukt for å gjøre frelses-
planen lettere for mennesker å forstå (jf. Kap. 29). Både Jesu lignelse om sauene og 
geitene (jf. Kap. 41) og lignelsen om hveten og ugresset (jf. Kap. 42) hører hjemme 
her, innen henholdsvis husdyrhold og jordbruksliv. I lignelsen om hveten og ugres-
set sa Jesus:

”La begge [hveten og ugresset] vokse sammen inntil høsten. Når tiden 
for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen 
ugresset og bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle 
inn i låven min.” (Matt. 13, 30)

 Dette var en illustrasjon på de aller siste delene av frelsesplanen, det vil 
si de begivenheter som måtte skje før frelsesverket kunne defineres som fullendt. I 
forklaringen av lignelsen beskriver Jesus det vi nå har sett på i Kap. 43-53, nemlig 
sin gjenkomst, samlingen av de frelste i det himmelske Jerusalem, samlingen av de 
ugudelige, kunngjøringen av dommen og det endelige oppgjøret:

”Åkeren er verden. Det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er 
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den ondes barn. ... Som når ugresset blir samlet sammen og brent på 
ilden, slik skal det være ved tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut 
englene sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til an-
støt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. 
Der skal det være gråt og tenners gnissel. Da skal de rettferdige stråle 
som solen i sin Fars rike...” (Matt. 13, 38-43)

 Det som var avgjørende for hvilken type vekst som kom opp i åkeren, var 
personen som hadde sådd såkornet. ”Den som sår det gode såkornet, er Menne-
skesønnen,” forklarte Jesus, mens ”fienden som sådde [ugresset], er djevelen” 
(Matt. 18, 37. 39). På samme måte som hveten var et resultat av den gode såmann-
ens arbeid, vil de frelste for all fremtid vite at de kun har Jesus å takke for sin frelse. 
 I lignelsen blir først ugresset brent på ilden og tilintetgjort. Deretter er 
det kun hvete igjen, og denne blir samlet inn i eierens låve (jf. v. 30). – ”Da skal de 
rettferdige stråle som solen i sin Fars rike...” Det er denne siste, avsluttende biten 
av frelsesverket som vi også finner illustrert av innhøstningsfesten (løvhyttefesten). 
Alt det onde er utslettet. ”Markens grøde” (de frelste) er samlet sammen i Guds 
rike. Nå er det tid for å glede seg over forløsningen.

”Løvhyttefesten skal du holde i syv dager, når du har samlet inn fra 
treskeplassen og vinpressen din. Du skal glede deg på høytiden din...” 
(5. Mos. 16, 13-14)

 Den andre handlingen under løvhyttefesten som markerte fullendelsen 
av frelsen, var knyttet til det som har gitt festen sitt navn, nemlig byggingen av 
løvhytter. I forskriftene om høytiden het det:

”På den første dagen skal dere ta frukt av prektige trær, palmegrener, 
grener av løvtrær og poppeltrær fra bekken, og dere skal glede dere for 
Herren deres Guds åsyn i syv dager. ... Dere skal bo i løvhytter i syv 
dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at etterkommerne 
deres skal kjenne at Jeg lot Israels barn bo i løvhytter da Jeg førte dem 
ut fra landet Egypt.” (3. Mos. 23, 40-43)

 På samme måte som påsken og de usyrede brøds høytid, var den årlige 
feiringen av løvhyttefesten ment å være en stadig påminnelse om hvordan Gud en 
gang hadde ledet israelittene ut fra trelldommen i Egypt (jf. Kap. 9). Men hele denne 
hendelsen var i seg selv en illustrasjon på hvordan Gud ville utfri menneskene fra 
syndens trelldom og døden (jf. Kap. 10). Byggingen av løvhytter og påminnelsen 
om utfrielsen fra Egypt understreket dermed betydningen av løvhyttefesten som 
en illustrasjon på fullbyrdelsen av den fortapte menneskehetens frelse.
 Løvhyttefesten, kalenderårets siste høytid, var altså en illustrasjon på den 
tid da frelsesplanens siste brikke vil bli lagt på plass. Når det skjer, kan frelsesverket 
sies å være fullkomment, og slik vil det forbli til evig tid. Daniel skriver om tiden 
etter at retten er satt og dommen iverksatt (jf. Dan. 7, 26):
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”Deretter skal riket og herredømmet, og storheten til rikene overalt un-
der himmelen, bli gitt til folket, Den høyestes hellige. Hans rike er et 
evig rike, og alle makter skal tjene og lyde Ham.” (Dan. 7, 27)

 Opp gjennom århundrene var feiringen av løvhyttefesten en stadig 
påminnelse for israelittene om hvordan Gud en gang ville oppfylle sine løfter. Det 
var en kilde til trøst og glede selv når omstendighetene ellers var vanskelige. I en 
hel uke bodde de i naturen, i løvhytter de selv hadde laget. Gleden, fellesskapet og 
de ulike symbolene på en fullkommen forløsning, pekte frem mot den tid da Gud 
ville skape en ny og bedre verden. Som det står hos profeten Jesaja:

”For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de 
første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte. Men gled og fryd 
dere til evig tid over det Jeg skaper. ... De skal bygge hus og bo i dem. 
De skal plante vingårder og spise frukten av dem. De skal ikke bygge og 
en annen bo. De skal ikke plante og en annen ete. For som treets dager, 
slik skal Mitt folks dager være. I mange dager skal Mine utvalgte til fulle 
nyte frukten av sine henders gjerninger.” (Jes. 65, 17-18. 21-22)


