
	  Tanker	  og	  tradition	  i	  forbindelse	  med	  Shavuot:	  	  

 

Ordet	  kommer	  af	  shavua	  som	  betyder	  uge.	  Dette	  da	  Shavuot	  falder	  7	  uger	  efter	  
Pesach	  (fra	  starten	  på	  omertællingen).	  Shavuot	  er	  den	  anden	  af	  vores	  valfartsfester,	  
og	  har	  også	  navnet	  Chag	  Hakatzir	  (høstens	  fest).	  Festen	  fejres	  d.	  6.	  og	  7.	  sivan	  uden	  
for	  Israel	  og	  d.	  6.	  sivan	  i	  Israel.	   

Høsten	  i	  det	  gamle	  Israel	  startede	  med	  byghøsten,	  hvoraf	  det	  første	  neg	  skulle	  
skæres	  2.	  aften	  Pesach,	  og	  når	  de	  49	  dage	  i	  Omertiden	  var	  færdig,	  stod	  hveden	  
moden	  til	  at	  blive	  høstet.	  Man	  skulle	  derefter	  ofre	  noget	  af	  den	  nyhøstede	  hvede	  i	  
Templet.	   

Efter	  2.	  Tempels	  ødelæggelse	  i	  år	  70	  e.a.t.,	  og	  jødernes	  landflygtighed,	  har	  festen	  
ændret	  karakter	  fra	  at	  være	  en	  høstfest	  til	  at	  være	  en	  fejring	  af	  modtagelsen	  af	  
Torah	  på	  Sinaibjerg.	  Den	  lærer,	  der	  danner	  grundlaget	  for	  vores	  jødiske	  liv.	   

I	  modsætning	  til	  Pesach,	  hvor	  fejringen	  hovedsagelig	  foregår	  i	  hjemmet,	  foregår	  den	  
primære	  fejring	  af	  Shavuot	  i	  synagogen.	  Specielt	  for	  Shavuot	  er	  at	  man	  læser	  Ruths	  
bog	  1.	  dag	  inden	  Torahlæsning.	   

Efter	  gudstjenesten	  og	  festmåltidet	  den	  1.	  aften,	  er	  der	  tradition	  for	  at	  mødes	  og	  
læse	  og	  studere	  de	  hellige	  skrifter	  hele	  natten	  (Tikkun	  Leil	  Shavuot),	  så	  man	  er	  
forberedt	  på	  at	  modtage	  Torah	  næste	  morgen.	   

Til	  Shavuot	  er	  menuen	  basseret	  på	  mælkeretter.	  Der	  er	  flere	  grunde	  til	  dette.	  En	  er,	  
at	  vi	  endnu	  var	  usikre	  på,	  hvilke	  dyr	  vi	  måtte	  spise	  og	  hvordan	  de	  skulle	  slagtes,	  og	  
derfor	  var	  nødsaget	  til	  at	  spise	  mælkemad.	   

En	  anden	  forklaring	  er	  den,	  at	  Israel	  i	  Torah	  ofte	  beskrives	  som	  landet	  der	  flyder	  
med	  mælk	  og	  honning,	  hvorfor	  man	  spiser	  mælkemad.	  Det	  er	  en	  tradition	  at	  spise	  
ostekage	  og	  is.	   

Chag	  Sameach!	  Charlotte	   

	  


