
 

 

Sabbatsvila 
 

Sabbatsvilan är en välsignelse för allt skapat, samtidigt är det ett förbundstecken. Gud såg 

mycket strängt på vanhelgande av sabbaten, dödsstraff utmättes. 

 

Två huvudsakliga dimensioner: 
 

1/ Kategori 1: För vila och rekreation för alla, både mänskor och djur oberoende av ställning  

2/ Kategori 2:Ett förbundstecken 

 

 

Kategori 1 (Skapelsen) 

 

Motiveringar: 

- Skapelsen 

- Befrielsen ur Egypten 

- Tid för helig sammankomst 

- Fysisk vila 

 
3 Mos 19:3, 30; 3 Mos 26:2. Mina sabbater skolen I hålla och för min helgedom skolen I hava 

fruktan 

 

2 Mos 20:8-10 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Då skall du ingen syssla förrätta. 

Ty 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. 

 

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. 
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Kategori 2 (Förbundstecken) 

 

De flesta buden kan man förstå att hålla av allmännyttiga orsaker. T.ex. att inte stjäla eller 

mörda. Men på ett kortsiktigt plan kan man bryta sabbatsbudet utan att någon kommer till 

skada. Därför är sabbatsbudet en bra indikation på den egentliga troheten gentemot 

förbundet.  

 

Ex 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. 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” 

 

 

Straff för sabbatsbrott 
 

Varför föreskriver Gud ett så strängt straff för sabbatsbrott? Kanske för att det så väl 

indikerar inre trolöshet. Man vill inte följa Guds vilja när det inte är lika uppenbart varför. 

Det är en känslig indikator för upproriskhet och inre avfällighet. Det är som ett litet tecken på 

en inre allvarlig sjukdom. En surdeg som skulle syra hela degen om den fick hållas i fred. 

 

Så håll nu sabbaten, ty den ska vara helig. 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. (2 Mos 31:14) 

 

 32.  Medan nu Israels barn voro i öknen, ertappades en man med att 

      samla ihop ved på sabbatsdagen. 

 33.  Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom 

      fram inför Mose och Aron och hela menigheten. 

 34.  Och då det icke var bestämt vad som borde göras med honom, satte 

      de honom i förvar. 

 35.  Och HERREN sade till Mose: »Mannen skall straffas med döden; 

      hela menigheten skall stena honom utanför lägret.» 

 36.  Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade 

      honom till döds, såsom HERREN hade bjudit Mose. (4 Mos 15:32-36) 

 

Att bryta sabbatsbudet ansågs som överlagt förakt mot HERRENS klara och entydiga bud. 

Det gjordes med ”upplyft hand” och straff för onda handlingar gjorda med berått mod var 

döden. J.f.r. följden av att Israels folk vägrade gå in och inta löfteslandet. Skulle handlingar 

gjorda i överlagt uppror mot Gud förblivit ostraffade skulle följden ha blivit total inre 

förruttnelse bland Israels barn och därmed deras undergång. Straffet, som var hårt, hindrade 

en Gudsupprorets cancersvulst att sprida sig - och minimerade således skadan 
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Sabbatsåret 
 

Liksom den vanliga sabbatsvilan var sabbatsåret en stor välsignelse. Dels fick jorden vila, 

vilket man inom det moderna jordbruket igen börjat förstå vikten av (träda). Dels var det ett 

år då fattiga i landet skulle få njuta jorden frukt. Dels var det ett instrument som avslöjade 

otro och brist på tillit. Man måste ju lita på att Gud faktiskt skulle låta maten räcka… 

 

2 Mos 23:11 I sex år ska du beså din jord och inbärga dess gröda, men under det sjunde året 

skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga bland ditt folk må äta därav, vad de 

lämna kvar, det må ätas av markens djur. Så skall du och göra med din vingård och med din 

vinplantering. 

 

 


