
1
”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile“ (Hebr 4,9).

De første 2 kapitler i Hebræerbrevet fokuserede på Jesu tron- 
bestigelse som Guds folks herre og befrier. Kapitel 3 og 4 intro-
ducerer Jesus som den, der vil give os hvile. Denne udvikling giver 
god mening, når vi husker, at pagten med David lovede, at Gud 
ville give den lovede konge og hans folk ”hvile“ fra deres fjender  
(2 Sam 7,10-11). Denne hvile er tilgængelig for os nu, hvor Jesus  
sidder ved Guds højre hånd.

Hebræerbrevet beskriver denne hvile både som Guds hvile og 
som en sabbatshvile (Hebr 4,1-11). Gud gjorde denne hvile, som 
var hans, tilgængelig for Adam og Eva. På den første sabbat op-
levede de fuldkommenhed sammen med ham, som havde gjort 
en sådan fuldkommenhed mulig. Gud lover en sabbatshvile, fordi 
sand sabbatsfejring peger frem til den dag, da han vil genoprette 
denne fuldkommenhed.

Når vi holder sabbat, husker vi, at Gud gav alt, vi havde brug for, 
da han skabte verden, og da han genløste os på korset. Ægte sab-
batsfejring peger først og fremmest tilbage til skabelsen, men den 
tilbyder os også en forsmag i denne ufuldkomne verden på den 
fremtid, som Gud har lovet.

· 1 Mos 15,13-21
· Hebr 3,12-19
· Hebr 4,6-11
· Hebr 4,1.3.5.10
· 5 Mos 5,12-15
· Hebr 4,8-11
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SØNDAG

1 Mos 15,13-21

 

2 Mos 20,8-11
5 Mos 5,12-15

Til eftertanke

23. JANUAR 2022

LANDET SOM ET HVILESTED

Hvad lovede Gud Abraham?

Da Gud befriede Israel fra slaveriet i Egypten, var det hans hensigt 
at føre Israel til Kana’ans land, hvor de frit kunne tjene og adlyde 
ham (2 Mos 33,14; Jos 1,13). Det betød, at de kunne nyde sabbat-
tens hvile, som Farao havde forbudt (2 Mos 5,5). Kana’an var den 
arv, som Gud havde lovet deres far Abraham, fordi han havde ad-
lydt Guds stemme og forladt sit land for at gå til Det Lovede Land 
(1 Mos 11,31-12,4).

Guds hensigt med at give landet til Israel var ikke kun, at de 
skulle eje det. Gud ”bragte dem hen til sig“ (2 Mos 19,4). Han 
ønskede, at de skulle bo i et land, hvor de kunne glæde sig over 
et nært forhold til ham uden nogen hindringer, og hvor de også 
kunne være et vidne for verden om, hvem den sande Gud var, og 
hvad han tilbød sit folk. Kana’ans land dannede, ligesom sabbat-
ten gjorde det ved skabelsen, en ramme for et nært forhold til de-
res befrier og hjalp dem til at glæde sig over hans godhed.

I 5 Mos 12,1-14 fortalte Gud folket, at de ville gå ind til hvile, ikke 
kun når de kom ind i landet, men når de havde fjernet al afguds-
dyrkelse i landet. Efter det ville Gud vise dem, hans udvalgte folk, 
et sted, hvor han ville bo midt iblandt dem.

Hvilke to temaer minder sabbattens hvile om, og hvad er  
sammenhængen mellem dem?

Gud forbandt sabbatten ved skabelsen med udfrielsen fra Egyp-
ten. Han befalede Israel at fejre sabbatten som et minde om ska-
belsen og et minde om deres frelsen fra Egypten. Både skabelsen 
og frelsen er indeholdt i sabbatsbuddet. Ligesom vi ikke skabte os 
selv, kan vi ikke frelse os selv. Denne gerning kan kun Gud udføre, 
og ved at hvile anerkender vi vores afhængighed af ham ikke kun 
for vores eksistens, men også for vores frelse. At holde sabbatten 
er et stærkt udtryk for frelse ved tro alene.

Hvordan kan sabbatshelligholdelse minde os om, hvor fuld-
stændigt afhængige vi er af Gud ikke kun for vores eksistens, 
men også for vores frelse?
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MANDAG

 Hebr 3,12-19

 

Til eftertanke

24. JANUAR 2022

PÅ GRUND AF VANTRO

Hvorfor kunne Israel ikke komme ind til den lovede hvile?

Det er en trist historie. De israelitter, som var blevet befriet fra 
Egypten, var ikke i stand til at gå ind til den hvile, som Gud havde 
lovet dem. Da Israel kom til Kadesh i Parans ørken ved grænsen til 
Det Lovede Land, manglede de den nødvendige tro. 4 Mos 13 og 
14 forklarer, at de israelitiske spejdere ”udspredte … rygter om det 
land, de havde udspejdet“ (4 Mos 13,32). De bekræftede, at det var 
et godt land, men de advarede om, at indbyggerne var stærke, og 
at byerne var befæstede, og at de ikke ville være i stand til at ind-
tage landet.

Josva og Kaleb var enige i, at landet var godt. De benægtede 
heller ikke, at folket var stærkt og byerne befæstede. Men de 
sagde, at Gud var med dem, og at han ville føre dem ind i landet 
(4 Mos 14,7-9). Folket derimod, som havde set, hvordan Gud øde-
lagde Egypten med plager (2 Mos 7-12), udryddede Faraos hær i 
Det Røde Hav (2 Mos 14), gav israelitterne brød fra himlen (2 Mos 
16) og vand fra klippen (2 Mos 17), og som også havde oplevet 
hans vedvarende tilstedeværelse og ledelse gennem skyen (2 Mos 
40,36-38), havde ikke tillid til ham nu. Det er en tragisk ironi, at 
den generation, som havde set Guds magt på så mange mægtige 
måder, blev et symbol på troløshed (Neh 9,15-17; Sl 106,24-26; 1 
Kor 10,5-10).

Gud lover sine børn gaver, der når ud over menneskelige græn-
ser. De er baseret på nåde og er kun tilgængelige ved tro. Hebr 
4,2 forklarer, at da Israel fik løftet, havde de ”ikke gavn af at høre 
ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.“

Israel rejste som et folk til Det Lovede Lands grænse. Da folket 
hørte de modstridende rapporter, identificerede de sig med dem, 
der ikke havde tro. Tro, eller manglen på tro, smitter. Derfor op-
fordrer Hebræerbrevet sine læsere: ”forman hinanden hver dag“ 
(Hebr 3,13), ”så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger“ (Hebr 
10,24) og ser ”til, at ingen går glip af Guds nåde“ (Hebr 12,15).

Hvordan kan du være med til at opbygge de andres tro? Hvor-
dan kan du blive opmærksom på, at du ikke siger eller gør  
noget, der svækker andres tro?
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 Hebr 4,4-8

Til eftertanke

25. JANUAR 2022

OM I DOG I DAG VILLE LYTTE TIL HAM!

Hvad er betydningen af ”i dag“ i forbindelse med sabbats- 
helligholdelse?

Ørkenengenerationens vantro forhindrede dem i at nå ind til den 
hvile, som Gud havde lovet. Men Gud blev ved med at anspore sit 
folk til at indgå til denne hvile og ikke forhærde deres hjerter. På 
trods af folkets troløshed forblev Gud trofast (2 Tim 2,13). Paulus 
gentager mange gange, at Guds løfte ”står ved magt“ (Hebr 4,1.6.9). 
Han bruger de græske udsagnsord kataleipō og apoleipō, som un-
derstreger, at ”løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved 
magt“ (Hebr 4,1). Det faktum, at invitationen til at gå ind til denne 
hvile blev gentaget på Davids tid (i Sl 95, som Hebr 4,6-7 refererer 
til), antyder både, at løftet ikke var gået i opfyldelse, og at det sta-
digvæk gjaldt. Paulus hævder faktisk, at sabbatshvilen har været 
tilgængelig lige fra skabelsen (Hebr 4,3-4).

Gud inviterer os ”i dag“ til at gå ind til hans hvile. ”I dag“ er et vig-
tigt udtryk i Bibelen. Da Moses fornyede Israels pagt med Gud ved 
grænsen til Det Lovede Land, understregede han betydningen af ”i 
dag“ (5 Mos 5,3; sml. 5 Mos 4,8; 5 Mos 6,6). ”I dag“ var også øjeblik-
ket til at tænke over Guds trofasthed (5 Mos 11,2-7) og tage beslut-
ningen om at være tro imod Herren (5 Mos 5,1-3). På samme måde 
kaldte Josva folket til ”i dag“ at vælge, hvem de ville tjene (Jos 24,15).

”I dag“ er også tidspunktet for os til at tage beslutninger, tiden 
for muligheder – og for farer. Sådan har det altid været for Guds 
folk (se 2 Kor 6,2). Udtrykket ”i dag“ findes fem gange i Hebr 3 og 
4. Det understreger betydningen af at lytte til Guds stemme (Hebr 
3,7.15; 4,7). Hvis man ikke lytter til og tror Guds ord, fører det til 
ulydighed og forhærdelse af hjertet. Det kan til og med forsinke 
Guds folks indgang i det himmelske Kana’an, ligesom ørkengene-
rationen blev forhindret i at komme ind i det jordiske Kana’an.

Jesus har besejret vores fjender og indviet en ny pagt (Hebr 
2,14-16; 8-10). Derfor kan vi ”med frimodighed træde frem for nå-
dens trone“ (Hebr 4,14-16). Appellen ”i dag“ inviterer os til at indse, 
at Gud har været trofast imod os og har givet os alle de nødven-
dige begrundelser for at tage imod hans invitation uden at tøve.

Hvilke åndelige beslutninger skal du tage ”i dag“ og ikke ud-
sætte til et senere tidspunkt? Har du erfaring med ting, du har 
udsat, som du vidste, at Gud ønskede, at du skulle gøre med det 
samme?

TIRSDAG
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 Hebr 3,11
Hebr 4,1.3.5.10

 Hebr 4,9-11.16

Til eftertanke

26. JANUAR 2022

IND TIL HERRENS HVILE

Hvordan beskriver Gud den hvile, han inviterer os ind til?

Både sabbatsbuddet i 2 Mos 20,8-11 og Moses’ gentagelse af det i 5 
Mos 5,12-15 indbyder os til at huske, hvad Gud har gjort for os. Som 
vi har set, peger det, Gud skrev på stentavler, mod afslutningen af 
hans gerning ved skabelsen (2 Mos 31,18; 34,28). I Femte Mosebog 
befales Israel at holde sabbatten i lyset af, at Gud havde befriet 
dem fra Egyptens slaveri. Udgangen af Egypten pegede frem til den 
ultimative befrielse fra synd, som Kristus skulle opnå på korset, da 
han sagde: ”Det er fuldbragt“ ( Joh 19,30). Sabbatten er altså dobbelt 
velsignet og er faktisk særlig betydningsfuld for de kristne.

Hvad kaldes vi til at gøre?

Sabbatshvilen fejrer det faktum, at Gud afsluttede sin skaberger-
ning (1 Mos 2,1-3; 2 Mos 20,8-11) eller forløsning (5 Mos 5,12-15). På 
samme måde fejrer Jesu tronbestigelse i det himmelske tempel, at 
der nu endeligt var frembåret et fuldkomment offer for vores frelse 
(Hebr 10,12-14).

Bemærk, at Gud kun hviler, når han har sikret vores velbe-
findende. Ved skabelsen hvilede Gud, da han var færdig med at 
skabe verden. Senere hvilede Gud i templet efter, at indtagelsen 
af det land, han havde lovet Abraham, var blevet gennemført gen-
nem Davids sejre, og Israel ”boede trygt“ (1 Kong 5,1-5; sml. 2 Mos 
15,18-21; 5 Mos 11,24; 2 Sam 8,1-14). Gud fik kun et hus bygget for 
sig selv, efter at Israel og kongen selv havde huse at bo i.

Hvordan kan vi komme ind til hans hvile allerede nu? Det vil sige, 
hvordan kan vi i tro hvile i forvisningen om den frelse, vi har i 
Kristus, ikke i os selv?

ONSDAG
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 2 Mos 20,8-11
 5 Mos 5,12-15

 Hebr 4,8-11

 

Til eftertanke

27. JANUAR 2022

EN FORSMAG PÅ EN NY SKABELSE

Sammenlign teksterne. Hvilke forskelle finder du med hensyn til 
betydningen af sabbatshvilen?

Teksterne i Anden og Femte Mosebog inviterer os til at betragte 
fortiden. De formaner os til at hvile på sabbatten for at fejre ska-
belsen og genløsningen. Vers 9-11 i Hebræerbrevet 4 inviterer os til 
at se på fremtiden og fortæller, at Gud har beredt en sabbatshvile i 
fremtiden. De antyder en ny dimension af sabbatshelligholdelse.

Den fremtidige dimension har altid været der, men er ofte ble-
vet overset. Efter syndefaldet kom den til at indebære løftet om, at 
Gud gennem Messias ville genoprette skaberværket til dets oprin-
delige herlighed. Gud befalede os at fejre hans frelsesgerning ved 
at helligholde sabbatten, for sabbatten pegede frem til frelsens 
kulmination i en ny skabelse. Sabbatshelligholdelsen giver os en 
forventning i denne verden om det fremtidige Paradis.

Dette har altid været tydeligt i jødisk tradition. Life of Adam and 
Eve, et værk, der blev til mellem år 100 g 200 f.Kr. (gengivet i James 
H. Charlesworth, ed. The Old Testament Pseudepigrapha, [New 
Haven, London: Yale University Press, 1985] vol. 2, s. 18) sagde: 
”Den syvende dag er et tegn på opstandelsen, den kommende 
tidsalders hvile.“ En anden gammel jødisk kilde siger: Den kom-
mende tidsalder er ”den dag, som helt og fuldt er sabbatshvile i 
evigheden“ ( Jacob Neusner, The Mishnah, a New Translation (New 
Haven: Yale University Press, 1988), s. 873). Otioth of Rabbi Akiba, 
en senere kilde, siger: ”Israel sagde foran Den Hellige, velsignet 
være han: ‘Verdens Herre, hvilken løn får vi, hvis vi holder bud-
dene?’ Han sagde til dem: ‘Den kommende verden.’ De sagde til 
ham: ‘Vis os, hvordan den er.’ Han viste dem sabbatten“ (Theodore 
Friedman, ”The Sabbath Anticipation of Redemption“, Judaism: A 
Quarterly Journal, vol. 16, s. 443-444).

Sabbatten indeholder fejring, glæde og tak. Når vi holder sab-
batten, viser vi, at vi tror på Guds løfter, og at vi tager imod hans nå-
degave. Sabbatten er tro, som er levende og aktiv. Når det gælder 
gerninger, er sabbatshelligholdelse nok det allerbedste udtryk for 
vores overbevisning om, at vi frelses af nåde ved tro på ham alene.

Hvordan kan du lære at holde sabbat på en måde, som viser 
vores forståelse af, hvad frelse ved tro og ikke ved lovgerninger 
indebærer? Hvordan er hvile om sabbatten et udtryk for frelse 
af nåde? 

TORSDAG
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28. JANUAR 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Det er betydningsfuldt, at Paulus i Hebræerbrevet bruger sab-
batshvile, ikke søndag, som et symbol på den frelse ved nåde, 
som Gud tilbyder os. Benyttelsen af sabbatshvile på denne måde 
antyder, at sabbatten var afholdt og helligholdt af de troende. 
Men fra det andet århundrede e.Kr. og fremefter finder vi beviser 
på en markant ændring i kirken. Sabbatshelligholdelse ophørte 
med at blive betragtet som et symbol på frelse og blev i stedet 
set på som et symbol på troskab mod jødedommen og den gamle 
pagt, noget, man skulle holde sig væk fra. Sabbatshelligholdelse 
blev ensbetydende med at blive som jøder. For eksempel udtalte 
Ignatius af Antiokia (ca. 110 e.Kr): ”De, som levede efter den gamle 
orden, har fundet det nye håb. De holder ikke længere sabbatten, 
men Herrens dag – den dag, da vores liv blev opvakt med Kristus“ 
( Jacques B. Doukhan, Israel and the Church: Two Voices for the Same 
God (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002), s. 42). Det var 
tabet af forståelsen af sabbatshelligholdelse som et symbol på 
frelse af nåde, der førte til dens død i den kristne kirke.

”Sabbatten er altså et tegn på Kristi magt til at helliggøre os. Sab-
batten gives som tegn på hans helliggørende kraft til alle dem, der 
ved Kristus bliver en del af Guds Israel … 

Sabbatten viser dem hen til skaberværket som et vidnesbyrd 
om hans vældige magt til at frelse. Mens den minder os om den 
tabte fred i Paradiset, fortæller den om fred, genoprettet ved Frel-
seren. Og hver eneste ting i naturen gentager hans opfordring: 
‘Kom hid til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile’ (Matt 11,28)“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 244).

1. Hvilken forbindelse er der mellem sabbatshelligholdelse og 
retfærdiggørelse af tro?

2. Hvilken forskel er der mellem sand sabbatshelligholdelse og 
en legalistisk overholdelse af sabbatten? Hvordan kan vi ikke 
alene teoretisk kende forskellen, men også opleve denne  
forskel i vores egen sabbatshelligholdelse?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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