
Vi mennesker har brug for regelmæssig hvile, og i sin  

visdom og omsorg satte Gud den syvende dag til side  

som hviledag og velsignede og helligede den. Det var en  

dag, der var anderledes end de andre dage. Det var mere  

end en fridag, det var også en helligdag.  

Skabelsesberetningen i Bibelen slutter på denne måde: ”På den syven-
de dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den 
syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud 
velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede 
han efter alt det arbejde, han havde udført“ (1 Mos 2,2.3). 

Israels folk genfinder hviledagen
Da Guds folk, Israel, efter 400 år som slaver i Egypten blev ført ud gen-
nem ørkenen til et nyt land, viste Gud dem vigtigheden af at holde sab-
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batsdagen hellig (sabbat betyder hvile). De manglede mad, og Herren 
sendte dem manna fra himlen, som de skulle samle ind hver morgen. 
Ikke mere end til én dags forbrug ad gangen, et bestemt mål for hver 
person i husstanden. Men den sjette dag i ugen skulle de samle dobbelt 
så meget, for næste dag ville der ikke falde manna. 

På den sjette dag sagde Moses til folkets overhoveder: ”Det er det, Her-
ren, har befalet: I morgen er det hviledag, hellig sabbat for Herren. Bag, 
hvad I vil bage, og kog, hvad I vil koge. Men alt det, der bliver til overs, 
skal I lægge til side og opbevare til næste morgen“ (2 Mos 16,23). Og 
næste dag havde de, der fulgte anvisningen rigelig med mad, selv om 
der ikke faldt manna den syvende dag. Gennem 40 år, uge efter uge, 
var folket vidne til dette under.

En del af de ti bud
Nogle dage efter denne første anvisning modtog Moses de ti bud oppe 
på Sinai Bjerg. Buddene var skrevet med Guds egen finger på to sten-
tavler. Blandt disse bud var også hviledagsbuddet, som folket allerede 
kendte til. Ordlyden var således: ”Husk sabbatsdagen og hold den 
hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den 
syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget 
som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl 
eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine 
byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med 
alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har 
Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den“ (2 Mos 20,8-11).

Nu vil nogen måske sige: ”Jamen, det var Guds ordning for jøderne.“ 
Men hvad så med de andre ni bud, var de også kun for jøderne: om 
ikke at stjæle, slå ihjel, begå ægteskabsbrud og have andre guder? Ren 
logik fortæller os, at en sådan påstand ikke holder. Jesus var tydelig i sin 
forklaring til sin samtid og til os, der tror på evangelierne. Han sagde: 
”Sabbatten blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbat-



tens skyld“ (Mark 2,27). For menneskets skyld, ikke kun for jødernes 
skyld, for den syvende dag, sabbatten (vores lørdag), blev velsignet af 
Gud længe førend jødefolket var blevet til. 

Jesus, de kristne og sabbatten
Jesus var selv en trofast sabbatsholder. Uge efter uge fulgte han Guds 
buds forskrifter. ”Han kom til Nazaret, hvor han var vokset op. På sab-
batten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at 
læse op“ (Luk 4,16). ”Sædvane“ betyder, at han regelmæssigt deltog i 
gudstjenesten om sabbatten. Og vi vil også blive velsignet, når vi følger 
hans eksempel.

Apostlene fulgte ligesom Jesus deres sædvane og fortsatte med at fejre 
sabbatten, også efter at den kristne menighed var blevet stiftet. De 
besøgte synagogerne uden for Judæa og forkyndte evangeliet dér for 
både jøder og hedninger (ApG 13,14.15.42; 17,2; 18,4). Ligeledes har vi 
eksempel på, at Paulus og Silas opsøgte mennesker om sabbatten for 
at dele budskabet om Jesus som Frelser (ApG 16,13-15). Der er ingen 
antydning i Det Nye Testamente af, at de kristne ændrede hviledagen, 
samledes til gudstjeneste eller fejrede nogen anden dag end den syven-
de dags sabbat, lørdag.

Selvom langt størstedelen af de kristne kirker i dag holder deres hvile-
dag og gudstjenester om søndagen med begrundelsen i Jesu opstan-
delse på ugens første dag, så er det værd at lægge mærke til, at der 
er langt flere kristne end jøder i dag, der holder fast ved den bibelske 
hvile- og helligdag, som Gud gav mennesket i begyndelsen. Over 40 
kristne trosretninger helligholder lørdag som hviledag. Det er også 
betegnende, at på 108 forskellige sprog i verden bruges ’sabbat’ som 
betegnelse for ugens syvende dag, lørdag. På portugisisk og spansk 
fx er det ’sabbado’, på russisk ’sabbata’, på bulgarsk ’shubbutta’ og på 
arabisk ’as-sabt’. Endnu et vidnesbyrd om, at den gamle hviledag har 
levet videre i mange lande og kulturer.
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Gør det nogen forskel?
Gud gav den syvende dag som hvile- og helligdag til mennesket og vel-
signede den. Den skulle være et minde om ham som vores skaber. Jesus 
helligholdt dagen og gav intet hint om, at han ville forandre den. Og 
dog er han alene sabbattens herre: ”Derfor er Menneskesønnen herre 
også over sabbatten“ (Mark 2,28). 

Jesus lagde vægt på at undervise om den åndelige side af sabbat-
ten – den skulle være en velsignelse for mennesker og ikke en byrde. 
Profeten Esajas fortæller, at sabbatten fortsat skal fejres på den nye 
genskabte jord (Es 66,22.23). I sin sidste appel til den kristne menighed 
skriver Johannes i Åbenbaringsbogen: ”Her kræves der udholdenhed af 
de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus“ (Åb 
14,12). 

Overvej og bedøm selv, om det gør en forskel at holde fast ved den hvi-
ledag, som Gud har givet og velsignet, eller at vælge at fejre en anden 
dag, som mennesker har indført.
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