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Lövhyddo- eller Bärgningshögtiden  

 

Kallas också Lövhyddohögtiden för att Israeliterna bodde i tillfälliga ”hyddor” när Gud förde dem 

ut ur Egypten (Lev 23:43). Den firades från den 15 till den 22 dagen i den 7:e månaden (Tishri), 

från mitten av september till mitten av oktober) när hela skörden, också från frukt och 

vinodlingarna, var inbärgade. Man firade den också till åminnelse av ökenvandringen efter uttåget 

ur Egypten. Festligheterna pekar även framåt mot Messias andra ankomst. Då skörden av mänskor 

är inbärgad och hela mänskligheten tillber i fullkomlighet och glädje. 

 

 

Vid inbärgningen av årets gröda - 7 dagar av glädjefest 
 

 13.  Lövhyddohögtiden skall du hålla, i sju dagar, när du inbärgar 

      avkastningen av din loge och av din vinpress. 

 14.  Och du skall glädja dig vid denna din högtid, med din son och 

      din dotter, din tjänare och din tjänarinna, med leviten, med 

      främlingen, den faderlöse och änkan som bo inom dina portar. 

 15.  I sju dagar skall du hålla Herrens, din Guds, högtid, på den 

      plats som Herren utväljer; ty Herren, din Gud, skall välsigna 

      dig i all den avkastning du får och i dina händers alla verk, 

      och du skall vara uppfylld av glädje. (5 Mos 16:13-15) 

 

39.  Men på femtonde dagen i sjunde månaden, när I inbärgen 

      avkastningen av landet, skolen I fira HERRENS högtid, i sju 

      dagar. (2 Mos 23:16; 3 Mos 23:39) 

 

 22.  Och veckohögtiden skall du hålla, för förstlingen av 

      veteskörden, så ock bärgningshögtiden, när året har gått till 

      ända. (2 Mos 34:22) 

 

 

Första och åttonde dagen - Sabbatsvila 

 

På den första dagen är sabbatsvila, på den åttonde dagen är ock sabbatsvila. 

 

” På femtonde dagen i månaden Tishri är HERRENS lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första 

dagen ska man hålla en helig sammankomst, ingen arbetssyssla ska ni då göra. I sju dagar ska ni 

offra eldsoffer åt HERREN På den åttonde dagen (en extra avslutande dag) ska ni hålla en helig 

sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Då är högtidsförsamling; ingen arbetssyssla ska ni 

då göra. (3 Mos 23:33-36)  

 

 

Samla frukt, kvistar och grenar 
 

 40.  Och I skolen på den första dagen taga frukt av edra skönaste 

      träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av 

      pilträd, och skolen så vara glada i sju dagar inför HERRENS, 

      eder Guds, ansikte. 
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Skall bo i lövhyddor 
 

 42.  Då skolen I bo i lövhyddor i sju dagar; alla de som äro 

      infödingar i Israel skola bo i lövhyddor, 

 43.  för att edra efterkommande må veta huru jag lät Israels barn bo 

      i lövhyddor, när jag förde dem ut ur Egyptens land Jag är 

      HERREN, eder Gud. (3 Mos 23:33-36; 42-43; 24:33-43) 
 

 

En evig stadga 

 

 41.  I skolen fira denna högtid såsom en HERRENS högtid sju dagar om 

      året.  Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte 

      till släkte; i sjunde månaden skolen I fira den. (3 Mos 23:40-41) 
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Offer under lövhyddohögtiden 

 

Det är skäl att lägga märke till att det under den glädjefyllda högtiden (den extra åttonde dagen 

undanräknad) offras det totalt 70 tjurar. Antalet 70 är hednafolkens tal. Detta kan tolkas att syfta 

mot den tid när hela skörden av mänskor har kommit in i Guds rike. Då tillber hela mänskligheten - 

alla nationer - Israels Gud. Detta i sju dagar - symbolen för i fullkomlighet, i evighet. 

 

 

Första dagen 
 

 13.  Och såsom brännoffer, såsom eldsoffer, skolen I då offra till en 

      välbehaglig lukt för HERREN tretton ungtjurar, två vädurar, 

      fjorton årsgamla lamm -- felfria skola de vara -- 

 14.  och såsom spisoffer därtill fint mjöl, begjutet med olja: tre 

      tiondedels efa till var och en av de tretton tjurarna, två 

      tiondedels efa till var och en av de två vädurarna, 

 15.  en tiondedels efa till vart och ett av de fjorton lammen; 

 16.  tillika skolen I offra en bock såsom syndoffer -- detta förutom 

      det dagliga brännoffret med tillhörande spisoffer och 

      drickoffer. (4 Mos 29:13-16) 

 

 

Andra dagen 
 

 17.  Och på den andra dagen: tolv ungtjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 18.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 19.  tillika också en bock såsom syndoffer -- detta förutom det 

      dagliga brännoffret med tillhörande spisoffer och det drickoffer 

      som hör till dem. (4 Mos 29:17-19) 

 

Tredje dagen 

 

 20.  Och på den tredje dagen: elva tjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 21.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 22.  tillika också en syndoffersbock -- detta förutom det dagliga 

      brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 29:20-22) 

 

 

Fjärde dagen 
 

 23.  Och på den fjärde dagen; tio tjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 24.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 
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      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet satt, 

 25.  tillika också en bock såsom syndoffer -- detta förutom det 

      dagliga brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 29:23-25) 

 

 

Femte dagen 
 

 26.  Och på den femte dagen: nio tjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 27.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 28.  tillika också en syndoffersbock -- detta förutom det dagliga 

      brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 26-28) 

 

 

Sjätte dagen 
 

 29.  Och på den sjätte dagen: åtta tjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 30.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 31.  tillika också en syndoffersbock -- detta förutom det dagliga 

      brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 29:29-31) 

 

 

Sjunde dagen 
 

 32.  Och på den sjunde dagen: sju tjurar, två vädurar, fjorton 

      årsgamla felfria lamm, 

 33.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjurarna, vädurarna och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 34.  tillika också en syndoffersbock -- detta förutom det dagliga 

      brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 29:32-34) 

 

 

Åttonde dagen 
 

 35.  På den åttonde dagen (söndag) skolen I hålla en högtidsförsamling; ingen 

      arbetssyssla skolen I då göra. 

 36.  Och såsom brännoffer, såsom eldsoffer, skolen I då offra till en 

      välbehaglig lukt för HERREN en tjur, en vädur, sju årsgamla 

      felfria lamm, 

 37.  med det spisoffer och de drickoffer som skola offras till dem, 

      till tjuren, väduren och lammen, efter deras antal, på 

      föreskrivet sätt, 

 38.  tillika också en syndoffersbock -- detta förutom det dagliga 



 

 122 

      brännoffret med tillhörande spisoffer och drickoffer. (4 Mos 29:35-38) 

 

I NT 

Joh 7:37-39 

 

Övrigt i GT 
 Neh 8:13-17 

 
 


