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Sabbaten  

 

Förbundstecknet framför andra är sabbatsbudet. I perioder av avfall struntade man i det här budet 

i väckelsetider helgade man sabbaten 

 

 

Ingen motsvarighet i andra kulturer 

 

Finns ingen motsvarighet i andra kulturer i samma tid som Moses (JNT Kol 2:16) 

 

 

Först, främst och oftast  
 

Först, främst och oftast kom sabbatsfirandet. Sju-dagarsperioder nämns redan i första Mosebok  

men sabbaten omtalas uttryckligen första gången i 2 Mos 16:23-30 

 

 

Skapelsen och befrielsen från Egypten 

 

Påminner om att Gud vilade från sitt skaparverk på den sjunde dagen.  

 

Sabbaten skulle också påminna om hur Gud återlöste Israel från träldomen i Egypten och avskilt 

dem till att vara Hans heliga folk. (2 Mos 31:13; 5 Mos 5:12-15). Eftersom Israel hade befriats från 

slaveriet kunde de nu ägna en dag i veckan åt Gud. (Omöjligt så länge de var slavar). Också 

tjänarna skulle få glädje av sabbatens välsignelse. Mänskans behov av vila kan tack vare sabbatens 

välsignelse tillgodoses för alla i samhället, både änkor och djur. De som ohelgade sabbaten 

föreskrevs stränga straff (2 Mos 35:2; 4 Mos 15:32-36) På sabbaten offrades två lamm istället för 

ett som brännoffer. Nu lades nya bröd fram i tabernaklet. 

 

Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst, 

inget arbete skall ni då göra. Det är Herrens sabbat, var ni än är bosatta  (3 Mos 23:3) 

 

2 Mos 20:8-10; 5 Mos 5:12-15 ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du 

arbeta och förrätta alla dina sysslor, men på sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat, då skall du 

ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller tjänarinna, eller din 

oxe eller åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dian portar. På 

det att din tjänare  och din tjänarinna må ha ro såväl som du. Du ska komma ihåg att du själv har 

varit en träl i Egyptens land och att HERREN din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och 

uträckt arm, därför har Herren din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen. På sex dagar skapade 

HERREN men Han vilade på den sjunde. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat 

den.” 

 

2 Mos 23:12. Sex dagar ska du göra ditt arbete, men på den sjunde skall du hålla  vilodag, för att 

din oxe och din åsna må hava ro och din tjänstekvinnas son och främlingen må njuta vila. 

 

2 Mos 31:12-17 Mina sabbater ska ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till 

släkte för att ni ska veta att jag är herren som helgar eder. Så håll nu sabbaten, ty den ska vara helig. 
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Den som ohelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete han 

skall utrotas ur sin släkt. Sex dagar skall arbete göras men på sjunde dagen är vilosabbat, en Herrens 

helgdag. Och Israels barn skall hålla sabbaten, så att de fira den släkte efter släkte såsom ett evigt 

förbund. Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och  Israels barn, ty på sex dagar gjorde 

HERREN himmel och jord men på den sjunde vilade han och tog sig ro” 

 
 


