FOR MENIGHETEN – HØYTIDSFEIRING I KIRKEN

Løvhyttefest på norsk

Høsttakkefest med en ekstra dimensjon
Det er stadig en
utfordring å markere
høsttakkefesten slik at
det har appell til barna
og menigheten som
sådan. Her kommer et
forslag som fornyer
innholdet – og er
dessuten hentet fra
Bibelen.
Visste du at Jesus feiret høsttakkefest på en helt spesiell måte? At hver høst, fra han
var bitteliten, bygget familien en løvhytte som de bodde i en hel uke? Jeg tror han
gledet seg. Hvorfor gjorde familien til Jesus dette? Og kan Gud bo i telt?
Løvhyttefesten som Jesus feiret – og jødene i gammel tid og i moderne tid – er ikke
hentet fra løse lufta; det står om den i Bibelen. Det er faktisk Gud selv som sier at
løvhyttefesten skal feires, og at dette er en av de tre store høytidene. De to andre er
påske (”passover”) og pinse (”ukefesten”). Men har løvhyttefesten gått ut på dato?
Gjelder den bare for jøder og ikke for kristne?
En kirkelig kjempetabbe
I begynnelsen var alle som trodde på Jesus jøder; både disiplene og de første
kristne. Etter hvert ble det et stort flertall av ikkejøder (”hedninger”) som trodde på
Jesus og de fjernet seg mer og mer fra de jødiske røttene. Ja, så til de grader at
kirken i flere tilfeller har gjort seg skyldig i ren jødeforfølgelse og alt som ble
forbundet med jødedom ble skydd som pesten. Kirken gjorde seg skyldig i grufulle
forbrytelser mot jødene, og i tillegg mistet den en stor skatt. Det skjer mange
kortslutninger når man ikke ser betydningen av de jødiske røttene.
Det er utrolig at så mange kristne i dag lever som om kristendommen var noe som
kom med Jesu fødsel. Jesus er Guds sønn, utsendt fra Faderen – og var med helt fra
skapelsen av. Å forstå den gamle pakt er viktig for å skjønne dybden i den nye pakt.
Likevel lever mange som om det nye testamentet er helt løsrevet fra det gamle
testamentet.
Selvsagt er kristendommen knyttet til Jesus – men Han var der helt fra begynnelsen
av. Vår tro har jødiske røtter, og i disse trosrøttene finnes en skattekiste for vårt eget
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trosinnhold og vår egen trosutfoldelse som mange norske kristne går glipp av.
Høytidsfeiringene er en viktig del av dette, og den mest glemte er nok løvhyttefesten.
Løvhyttefesten er en fest som skal minne om den tiden Israelittene vandret i ørkenen
og bodde i telt. De var befridd fra slaveriet i Egypt og var på vei mot det lovede land:
Kanaan (Israel). Det var en lang vandring, de brukte 40 år og møtte mange prøvelser
underveis. Hvor var Gud? Gud var med hele veien. Han ga beskyttelse med en
skysøyle om dagen og en ildsøyle om natten. Det står at ”han tok bolig iblant dem”,
og de bygde et eget ”telt” for Gud: tabernaklet.
Da evangelisten Johannes sier at ”Ordet tok bolig iblant oss” var det et kjent språk for
jødene. Han begynner med ”I begynnelsen var Ordet” og assosiasjonen er åpenbar
til 1. Mosebok 1,1: ”I begynnelsen skapte Gud himmel og jord”. Det at ”Gud tok bolig
blant dem” er et kjent uttrykk fra løvhyttefesttradisjonen – så igjen ville folk nikke
gjenkjennende til det Johannes sa og skrev. Grundtvig synger om det i ”Det kimer nå
til julefest”: ”I Betlehem er Kristus født, som frelser oss fra synd og død. Nå kom den
store løvsalsfest! Nå ble vår Herre hyttens gjest.”
For at vi skal minnes at Gud gjorde dette, og for at barna våre skal minnes det, ble
løvhyttefesten innstiftet. Som en gledesfest: de skal bygge en løvhytte som de skal
bo i en hel uke. Taket skal ikke være tettere enn at man kan se stjernene gjennom
det – og minnes at vi har en himmel over livet, og at Herren er nær sitt folk og vil bo
blant sitt folk under vår livsvandring fram mot løftenes oppfyllelse.
Slik kunne vi få en gledesfest på høsten i våre menigheter, knyttet opp mot
høsttakkefesten – som tematisk også er en viktig del av løvhyttefesten
(innhøstingsfest) – en fest som både vil minne oss om at dette livet er forgjengelig,
men også at gjennom prøvelser og motgang har vi den trygge gleden at Gud alltid er
der ved vår side. Løvhyttefesten er en stasjon på veien mot den fullkomne gleden.

Hvordan kan vi feire høsttakkefest og løvhyttefest i
gudstjenesten?

La det bli en fest med glad feiring!
Bygg en løvhytte, og sett den gjerne opp i koret i kirka eller på scenen i
forsamlingshuset. Inviter barna til å være med – det kan være en aldersgruppe
knyttet til trosopplæringen, et kor, en speidergruppe. Inviter dem til å komme en time
før gudstjenesten – eller man kan ta en samling med dem på lørdagen og la
løvhytten bli stående til gudstjenesten dagen etter. Siden denne løvhytten blir
innendørs kan noen tegne stjerner og henge opp i taket på hytta, for å symbolisere at
man kan se glimt av himmelen gjennom taket. Se under for konkrete tips om hvordan
løvhytten kan lages.
Hvordan bruke løvhytten under gudstjenesten?
- de som evt går fram med frukt og grønt under preludiet kan henge opp/sette
fra seg dette inne i hytta
- fortell om Jesus og løvhyttefesten, at Jesus selv feiret løvhyttefest hvert år
mens han var på jorden, og forklar hva det innebar både
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-

-

o at de mintes at de levde i enkle hytter da de vandret i ørkenen på vei til
det lovede land
o at Gud tok bolig blant dem – om tabernaklet som også var et telt
o at vi også er på vei mot et lovet land og at Gud følger oss på
vandringen
o at det er en høsttakkefest, der vi takker Gud for grøden
o se for øvrig kommentaren fra Joh 7; her er det mye løvhyttestoff
(www.israelsmisjonen.no/ressurser/menighet/høsttakkefest)
legg store ark og bønnelapper i løvhytta slik at barna kan sitte inne i den og
tegne hva de vil takke Gud for, de voksne kan skrive på takkelapper (eller
tegne – hvorfor er det bare barna som skal ha lov til det ☺ )
under kirkekaffen kan maten/kakene/grønsak- og fruktbitene de skal forsyne
seg med stå inne i hytta som buffè.

Her feires det løvhyttefest i den messianske (jødekristne) menigheten Eliaskirken i Haifa. Lovsangsteamet og pastoren står på scenen de har laget utendørs
og de har pyntet taket med typiske løvhyttefestdekorasjoner.

Bruk hytta hele uka
Når hytta først er satt opp – kanskje den kan brukes flere ganger gjennom uka og at
dette blir et fast innslag hver høst. Barna vil digge det.
Inne i hytta, eller utenfor inngangen om det blir for trangt, kan man gjenfortelle
bibelhistorier, kanskje mime eller dramatisere noe, og være et sted hvor dere spiser
noe godt sammen (kan gjerne være sunt selv om det er godt – oppdelt frukt passer
fint til en høsttakkefest) og leker, spiller brettspill, kortspill eller har en avdeling for
”dagens vits”. Slipp smilet fram – dette skal være noe barna gleder seg til hvert år!
Dere kan fortelle om hvordan det var da israelittene levde i Egypt (det startet egentlig
med en spennende historie om Josef, kan du si, men at den historien skal du fortelle
en annen dag), om slaveriet, om Farao, om flukten gjennom Sivsjøen og så om
vandringen gjennom ørkenen (bruk gjerne en barnebibel, eller gjenfortell). Ble Gud
stående ved utkanten da de flyktet og bare vinket til dem og ønske lykke til? Neida,
Gud var med hele veien. Gi eksempler (har de hørt historien før kan de hjelpe til med
å gi eksempler: at de fikk manna, skystolpe om dagen, ildstolpe om natta osv).
Dessuten ba Gud dem om å lage et eget telt til Han (tabernakel) for Han ville bo blant
dem under ørkenvandringen. Gud er glad i menneskene og vil være nær oss. Det vil
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han fortsatt! Det var derfor Han sendte Jesus også – og Den Hellige Ånd. Men det
kan dere snakke om en annen dag. Skap forventning til at det kan komme flere
historier. Gjør bibelfortellingene nære og levende. Hvis du er usikker på fortellingene,
kan du bruke en barnebibel – men legg på litt levende stemmer når du leser.
Bibelfortelling må ikke oppleves kjedelig!
Etter å ha fortalt litt og pratet litt om det, gjerne i kombinasjon (ingen spørsmål er
dumme underveis), kan dere synge en sang eller sette på noe musikk for eksempel
av Oslo Soul Children. Så kan dere danse rundt hytta og rundt i huset til musikken.
Eller har Gud sagt at vi må sitte helt stille med foldede hender når vi skal takke og
tilbe han?

Høytidene er spesielt viktige for barna

I bibelsk tankegang er det viktig å involvere barna i høytidene.
Om løvhyttefesten:
"I løvhytter skal dere oppholde dere i syv dager, slik at alle generasjoner skal vite, at
Israels barn oppholdt seg i løvhytter, da jeg førte dem ut av Egypt."
Om påsken (passover):
”I hver generasjon skal hver og en av oss betrakte seg selv som en som personlig
har deltatt i utferden fra slavekåret. For Ordet sier: ”Den dagen skal du si til din sønn:
”Dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt” 2 Mos 13,8
Høytidene er gitt oss for at vi skal minnes Gudsnærværet gjennom historien og
gjennom det forstå at Gud aldri forlater sitt folk – og for å tilbe Han. Løvhyttefesten er
en gledesfest: ”..og glede dere i sju dager for Herren deres Guds åsyn.” 3.Mos
23,40. Selv om jeg personlig er glad i høytidsgudstjenestene, har jeg av og til spurt
meg selv om vi ødelegger høytidene for barna. Høytidenes budskap er i hvert fall at
Gud er nær oss midt i livet.

Hvordan lage løvhytte?

Veggene i løvhytten kan bygges av treplater, tøystoff, papp, grener eller til og med
murstein, men taket (schach) må være laget av noe som vokser fra jorda, f.eks.
grener, bambusstrier osv. Taket skal legges tykt nok slik at det meste av sollyset
holdes ute. Men det må ikke være så tett at alt lys holdes ute, slik at vi hindres i å se
stjernene på nattehimmelen. Sollyset og lyset fra stjernene gir løvhytten følelsen av å
være et midlertidig skjul. Det er ofte bare tre vegger, for i denne tiden er alle
velkommen innom og ingen skal sitte alene i denne høytiden. Hvis dere bruker dør i
stedet, må døren alltid være åpen.
Innendørs kan dere bygge noe ut fra en ramme som lages, eller dere kan bruke noe
av ”møbelet” som allerede finnes for å trekke to solide tråder som går over kòret, og
dernest noen tråder som går fra den bakre til den fremre tråden på tvers – da er det
klart til å legge noe ”tak” oppå dette. Da blir det ikke vegger, men man får likevel en
opplevelse av at det er ei hytte eller et skjul. Her er det bare fantasien som setter
grenser! ☺
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Veggene pyntes ofte med blomster og tegninger med bibelske motiv. Fra taket
henges ofte høstens frukt og grønnsaker for å minne oss om at løvhyttefesten også
er høsttakkefest.

Her er eksempler på forskjellige løvhytter fra Israel

Det er kult å bo i en egenlaget hytte da! Tenk å kombinere morsomme
aktiviteter med bibelfortellingene – det tror jeg er akkurat det Gud vil.
Hvorfor skapte han oss ellers med en hel kropp, mange sanser og evne
til å le?

Tilrettelagt av Jorunn Andestad Langmoen
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