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Sabbatsåret 
 

Ett år för vila och undervisning 
 

Sjutalet går igen inte bara då det gäller högtiderna utan också när det gäller jordbruket. Vart 

sjunde år skall landet ligga i träda: ett år då folket som därmed befriats från mycket av sitt arbete 

skall få undervisning och övning i Guds lag.  Dessutom skulle skulder efterskänkas. 

 

Det år Jesus började undervisa var antagligen ett sabbatsår. Därför hade så stora skaror möjlighet 

att följa hans vandringar.  

 

 

Med början vid lövhyddohögtiden 

 

 10.  Och Mose bjöd dem och sade: »Vid slutet av vart sjunde år, när 

      friåret är inne, vid lövhyddohögtiden, 

 11.  då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din 

      Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du läsa 

      upp denna lag inför hela Israel, så att de höra den. (5 Mos 31:10-11 ).  

 

 

Ett år av rekreation för mänskor, djur och mark 

 

HERREN talade till Mose på Sinai berg och sade: När ni kommer in i det land som jag vill ge er, 

skall landet hålla sabbat åt HERREN. I sex år ska du beså din åker och i sex år skära din vingård 

och inbärga avkastningen av landet, men under det sjunde året skall landet ha vilosabbat, en 

HERRENS sabbat då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av 

spillsäden efter din skörd må du inte skörda och de druvor som växer på dina oskurna vinträd skall 

du inte avbärga. Det skall vara en sabbatsvilans år för landet. Och vad landets sabbat ändå ger skall 

ni ha till föda, du själv, din tjänare och din tjänarinna, din daglönare och din inhysesman, de som bo 

hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också ha sin föda av all dess avkastning. (3 

Mos 25:1-7) 

 

 

Ett friår för skuldsatta 

 

”Sabbatsåret var ett friår. Var långivare som har lånat något åt sin nästa, skall då efterskänka sin 

fordran. Han får då inte kräva sin nästa och broder, ty ett HERRENS friår har då blivit utlyst. En 

utlänning må du kräva, men inte din broder. Dock borde rätteligen ingen fattig finnas hos dig, ty 

HERREN skall rikligen välsigna dig i det land som HERREN din Gud vill ge dig till besittning 

såsom din arvedel allenast du hör HERRENS sin Guds röst så att du håller alla dessa bud som jag 

idag ger dig och gör efter dem. Ty HERREN din Gud skall välsigna dig så som han lovat dig och du 

ska ge lån åt många folk men själv ska du inte behöva låna av någon och du ska råda över många 

folk men de ska inte råda över dig. (5 Mos 15:1-11) 
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Skall inte låta vetskapen om kommande friår hindra lån 

 

Om någon fattig finnes hos dig, en av dina många bröder, så skall du inte förstocka ditt hjärta och 

tillsluta din hand för denne din fattige broder utan du skall gärna öppna din hand för honom och 

gärna låna honom vad han behöver i sin brist. Tag dig till vara så att den onda tanken uppstår i ditt 

hjärta: Det sjunde året, friåret är nära och att du då ser med ont öga (är girig på din fattige broder 

och inte ger honom något. Han kan då ropa över dig till HERREN och så kommer synd att vila på 

dig. Gärna ska du ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger åt honom, ty för 

sådan gåvas skull skall HERREN, din Gud, välsigna dig i alla dina verk, i allt vad du företager dig. 

Fattiga ska ju aldrig fattas i ditt land, därför bjuder jag dig och säger. Du ska gärna öppna din hand 

för din broder, för de arma och fattiga som du har i ditt land. (5 Mos 15:1-11) 

 

 

Ett friår för slavar, skall sändas iväg med gåvor 

 

”Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller en hebreisk kvinna har sålt sig till dig och tjänat dig i  

sex år så skall du på det sjunde året släppa honom fri ur din tjänst och när du släpper honom fri ur 

din tjänst, skall du inte låta honom gå med tomma händer. Du skall fastmer förse honom med gåvor 

från din hjord, från din loge och från din vinpress av det varmed HERREN din Gud har välsignat 

dig med skall du ge honom. Du skall komma ihåg att du själv varit en träl i Egyptens land och att 

HERREN din Gud har förlossat dig, därför bjuder jag dig detta idag.   

16.  Men om så skulle hända, att han säger till dig att han icke vill 

      lämna dig, därför att han älskar dig och ditt hus, eftersom han 

      har haft det gott hos dig, 

 17.  så skall du taga en syl och sticka den genom hans öra in i 

      dörren; därefter skall han vara din träl evärdligen.  Med din 

      tjänarinna skall du göra på samma sätt. 

 18.  Du skall icke tycka det vara hårt att du måste släppa din 

      tjänare fri ur din tjänst; i sex år har han ju berett dig 

      dubbelt så stor förmån som någon avlönad legodräng.  Så skall 

      Herren, din Gud, välsigna dig i allt vad du gör. (5 Mos 15:12-18) 

 
 


