
 Et historisk 
    fejlgreb

Der er ingen skriftlige vidnesbyrd om, at profeterne og  

apostlene, som er kirkens grundvold, eller Jesus Kristus,  

som er dens hovedhjørnesten (Ef 2,20), nogen sinde hellig- 

holdt en anden dag som hviledag end sabbatten, vores  

lørdag, som Gud velsignede fra begyndelsen.

Gud velsignede og helligede den syvende dag som afslutning på  
skabelsesugen. Vi finder i Bibelen intet belæg for, at denne velsignelse 
blev overdraget til nogen anden dag i ugen. Og dog betegner de fleste 
kristne i dag søndag som hviledag. Hvorfor nu det, når det var sabbat-
ten, den syvende dag, Gud gav os? 

Betydningen af ”søndag“ er med til at kaste lys over disse spørgsmål. 
Ordet stammer fra det oldnordiske sunnurdagr, som betyder ”solens 
dag“. Da mennesker langt tilbage i tiden glemte himmelens og jordens 
skaber, vendte de deres tilbedelse mod solen. Det var meget nærlig-



gende, for med sit lys og varme fik solen alt liv på jorden til at skyde 
knopper, blomstre og formeres. At solen blev tilbedt, findes der mange 
eksempler på i gamle kulturer såsom Aztekerriget, Inkariget, Assyrien, 
Babylon, Persien, Grækenland og Romerriget. Selv i Israels historie er 
der tider, hvor soltilbedelsen satte tilbedelsen af den sande Gud under 
pres. ”Og dér, ved indgangen til Herrens tempel, mellem forhallen og 
alteret, befandt sig henved femogtyve mænd med ryggen mod Herrens 
tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen“ (Ez 8,16).

Hedningerne havde mange guder og mange herrer. Foruden solen til-
bad de også månen og planeterne og gav ugedagene navne efter dem. 
Solen, som er den største og klareste, fik førstepladsen, og blev navnet 
på den første dag i ugen (engelsk: Sunday, tysk: Sonntag, hollandsk: 
Zontag). Månen gav navn til den anden dag, mandag, osv.

Forudsigelser om ændringer og frafald
Trods den almindelige udbredelse af soltilbedelsen om søndagen, holdt 
de nye kristne fast ved sabbatten, som hvile- og tilbedelsesdag. Det var 
først efter, apostlene var borte, at den hedenske søndag gradvis sneg 
sig ind i den kristne menighed. Man begyndte at fejre Jesus’ opstandel-
se hvert år ved påsketid, og det udviklede sig over tid til at blive hver 
uge – samtidig med, at man holdt den oprindelige hviledag hellig. 

Apostlen Paulus havde allerede advaret mod denne udvikling: ”Lad 
ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og 
lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, 
der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom … For alle-
rede nu virker lovløshedens hemmelighed“ (2 Thess 2,3-7). Allerede på 
Paulus’ tid var der tendenser i menigheden til at sætte Guds lov til side. 

Paulus kendte profetierne i Daniels Bog 7,24.25 om ”det lille horn“, som 
var en religiøs magt, der skulle skyde op og ”tale imod den Højeste“ og 
tragte efter ”at ændre tider og lov.“ Gud åbenbarede således gennem 



Daniel og Paulus, at et angreb på Guds evige lov ville komme fra denne 
side, fra kirken selv.

Efter Paulus’ bortgang opstod der en heftig kamp mellem biskopperne 
i de ledende menigheder om, hvem der skulle være den største. Og det 
endte med, at biskoppen i Rom fik overherredømmet. Over tid svæk-
kedes også kravene til nye kristne vedrørende sandheden, og mange 
hedninger blev optaget i kirken uden at være omvendt. Alt dette var 
med til at lægge grunden for et af historiens største fejlgreb.

Forening af hedenskab og kristendom
I begyndelsen af det fjerde århundrede havde kristendommen stor ud-
bredelse. Kejser Konstantin den Store antog den kristne tro som en poli-
tisk manøvre og blev populær blandt biskopperne. For at imødekomme 
både kristne og hedninger i Romerriget fik han den idé at lave en fælles 
helligdag for alle. Mange kristne var allerede begyndt at fejre søndagen 
til minde om Jesus’ opstandelse og lægge mindre vægt på sabbatten, 
som satte dem i bås med de forhadte jøder. Konstantin udstedte derfor 
sin søndagslov den 7. marts 321: ”Lad alle dommere og befolkningen i 
byerne og alle håndværkerne hvile på solens ærværdige dag; men lad 
dem, der bor på landet, have fuld frihed til at passe deres landbrug, 
fordi det ofte hænder, at ingen anden dag er velegnet til at så korn 
eller plante vinranker; og hvis de i kritiske øjeblikke ikke bliver benyttet, 
ville menneskene miste de gaver, som himmelen giver.“ Kirken fulgte 
Konstantins eksempel, og på kirkemødet i Laodikea i 336 vedtog den en 
lov, som påbød, at de kristne ikke måtte ”følge jødernes skik ved at hvile 
om lørdagen.“ Den kendte biskop Eusebius skriver senere: ”Alt, hvad der 
er pligt at gøre om sabbatten, har vi overført til Herrens dag.“

Ændret ved kirkelig autoritet
At det ikke blot var et beklageligt svigt i det fjerde århundrede, hvor 
kirken havde mange udfordringer at tage stilling til, viser både katolske 
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og protestantiske kirkers holdning i dag. I den romersk-katolske kate-
kismus The Convert’s Cathecism of Catholic Doctrine af Peter Geiermann, 
2. udg. s. 50, udgivet med pave Pius X’s velsignelse i 1910, står der om 
hviledagens forandring: ”Vi helligholder søndagen i stedet for lørdagen 
fordi den katolske kirke på kirkemødet i Laodikea (336 e. K.) overførte 
højtideligheden fra lørdagen til søndag.“

Lutherske og andre protestantiske ledere indrømmer beredvilligt, at 
sabbattens hellighed blev overført fra lørdag til søndag ved et historisk 
indgreb og uden Skriftens godkendelse. Det er ikke længere til diskus- 
sion. Man konstaterer blot, at søndag (Jesus’ opstandelsesdag) tidligt 
blev den største dag for de fleste kristne.

Det afgørende spørgsmål står tilbage: Har mennesker eller kirkelige 
organisationer fået magt og ret til at ændre på det, som Gud har ind- 
stiftet? Eller kan vi stadigvæk stole på, at den kristne tro og lære skal 
bygge på Skriften alene?

Vi holder fast ved Peters og apostlenes ord: ”Man bør adlyde Gud mere 
end mennesker“ (ApG 5,29) og opmuntrer til at helligholde den dag, 
som Gud har velsignet.
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