
Kära vänner, 
Vad tänker ni på när ni hör ordet sabbat? För dom flesta av oss så går 

nog våra tankar till skapelsen där vi läser hur Gud efter att under 6 dagar 

ha skapat vilade på sjunde dagen. 

 

- Och sen hur efter Israel hade blivit räddade ut från Egypten blev 

befallda att själva vila på den sjunde dagen. 

 

Men hur ska vi som kristna idag förhålla oss till sabbaten?  Ska vi likt 

judarna och sjundedagsadventisterna börja fira sabbat från fredag kväll 

tills lördag kväll? 

 

- Eller är det som många av puritanerna undervisade att söndagen 

har blivit den nya sabbaten? 

 
Eller är kanske sabbaten en skugga som pekar fram på Kristus, vilan i 

honom och slutligen den eviga vilan i Herrens närvaro? 

 

- I dessa dagar så hör man mer och mer diskussioner om sabbaten 

och det verkar vara ett större intresse av att få veta mer om 

judendomen och den gammaltestamentliga bakgrunden till vår 

kristna tro. 

 

Det verkar som om det blivit trendigt att fira judiska högtider och vi hör 

om vänner och bekanta som överger kristendomen och blir judar och i 

många fall så brukar det första steget vara att man börjar fira sabbaten. 

 

- Så hur ska vi som kristna förhålla oss till sabbaten?  

 

Låt oss gå till dagens text i Lukas 6:1-11 som berör just strikt sabbats 
utövande i kontrast till att visa barmhärtighet och göra gott. 

 

- Därefter så ska vi bibelteologiskt se hur sabbaten relaterar till oss 

som kristna idag. 

 
1En sabbat tog Jesus vägen genom ett sädesfält, och hans lärjungar 

ryckte av ax, som de gnuggade i händerna och åt. 2Några av fariseerna 

sade då: ”Varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten?” 3Jesus 



svarade dem: ”Har ni inte läst vad David gjorde, när han och hans 
följeslagare var hungriga, 4hur han gick in i Guds hus och tog 

skådebröden och åt och gav sina män? De bröden fick endast prästerna 

äta.” 5Och han tillade: ”Människosonen är sabbatens Herre.”  
6En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns 

en man vars högra hand var förtvinad. 7De skriftlärda och fariseerna 

iakttog Jesus noga för att se, om han skulle bota någon på sabbaten. De 

ville få något att anklaga honom för. 8Men han visste vad de tänkte och 

sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom hit.” Då 

reste han sig och gick fram. 9Jesus sade till dem: ”Jag frågar er: Är det på 

sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att 

döda?” 10Och han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: 

”Räck ut din hand.” Mannen gjorde det och hans hand var nu frisk. 
11Men de blev fullständigt ursinniga och började diskutera med varandra 

vad de kunde göra med Jesus.  
 

[Bön] 

 

- I denna text så möter vi den tredje och fjärde kontroversen mellan 

Jesus och fariséerna. 

 

Den första handlade om Jesu makt att förlåta synder, den andra som vi 

kollade på sist jag predikade handlade om varför Jesus och hans 

lärjungar åt tillsammans med publikaner och syndare. 

 

- Där så uppenbarade Jesus att han inte kommit för att kalla 

rättfärdiga utan syndare till omvändelse. 

 

I denna text så härledde vi fyra kännetecken på fariseism: 

Obarmhärtighet, självrättfärdighet, att vara en glädje dödare och att 
sätta traditioner före Jesus. 

 

- I dagens text så får vi på nytt två sammandrabbningar mellan Jesus 

och fariséerna och än en gång så uppenbaras hur obarmhärtiga 

dom är där dom sätter deras traditioner före att vara barmhärtiga. 

 



Med andra ord för att upprätthålla sina traditioner så bryter dom istället 
mot de två största buden att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt 

hjärta, all vårt förstånd och all vår kraft och vår nästa som oss själva. 

 

- Låt oss då se på dessa två sammandrabbningar om sabbaten och 

sen så skulle jag vilja göra några bibelteologiska kopplingar till oss 

idag. 

 

Första sammandrabbning får vi i v.1-5, låt oss läsa vers 1-2 tillsammans: 
1
En sabbat tog Jesus vägen genom ett sädesfält, och hans lärjungar 

ryckte av ax, som de gnuggade i händerna och åt. 
2
Några av fariseerna 

sade då: ”Varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten?”  

 

- Var det i sig ett lagbrott att rycka åt sig ax från någon annans fält 

som man gnuggade i händerna och åt? 
 

Nej, i självaste lagen så står det i 5 Mos 23:25  25
När du kommer in på 

din nästas sädesfält, får du plocka ax med din hand, men du får inte 

röra din nästas säd med en skära. 

 

- Så den här kontroversen handlade inte om att det var fel av 

lärjungarna att rycka åt sig och äta ax från någon annans fält utan 

det handlade om hur man skulle tolka det fjärde budet. 

 

För att inte missuppfatta mig om du är uppväxta i Lutherska 

sammanhang som följer samma indelning som den romerska katolska 

kyrkan av de tio budorden så talar man där om det som det 5 budet. 

 

- I detta bud så står det i 2 Mos 20:9-10: 9Sex dagar skall du arbeta 

och uträtta alla dina sysslor. 10Men den sjunde dagen är HERRENS, 
din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller 

din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din 

boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina 

portar.    

 

Så frågan var hur man tolkade detta bud. Var det arbete att ta ett ax, 

gnugga det i händerna och äta det? 

 



- Fariséerna som vi tidigare nämnt följde muntliga traditioner om 
hur man skulle tolka lagen där man i noga detalj hade framarbetat 

mängder med extra lagar som de försökte hålla för att inte bryta 

mot lagen. 

 

Dessa kom senare att skrivas ner i Mishnan och Talmud som man ofta 

hör om som är kommentarer på Mishnan. 

 

- Mishnan nämner 39 olika saker som var förbjudna på sabbaten och 

enligt den här detaljerade listan så bröt lärjungarna mot 4 saker när 

de åt av axen. 

 

De skördade, tröskade, sållade agnarna från vetet och förberedde mat. 

Observera att de här enligt fariséernas tolkning bröt sabbatsbudet på 4 

områden. 
 

- Hur svarar då Jesus på detta? Han skulle kunnat börja debattera 

med fariséerna om vilken tolkning som var rätt.  

 

Men inte istället så säger han i v.3-4  ”Har ni inte läst vad David gjorde, 

när han och hans följeslagare var hungriga, 
4
hur han gick in i Guds hus 

och tog skådebröden och åt och gav sina män? De bröden fick endast 

prästerna äta.” 

 

- Här så förmannar Jesus fariséerna: Har ni inte läst? Och detta som 

om de vore okunniga eller inte tagit det de läst i Skriften på allvar. 

 

Nu så hänvisar Jesus till 1 Sam 21 där David kommer till prästen 

Ahimelek som gav David och hans män skådebröd som egentligen bara 

prästerna fick äta.  
 

- Enligt rabbinsk tradition så ägde denna händelse rum på en sabbat 

eftersom skådebröden i texten i 1 Sam 21 nyss byts ut från dess 

plats på bordet i det heliga.  

 

En viktig sak som inte kommer fram i Folkbibeln som jag använder mig 

av, är kopplingen mellan fariséernas fråga och Jesu svar. 

 



- I sin fråga så hade fariséerna sagt: ”Varför gör ni det som inte är 
tillåtet på sabbaten? 

 

I sitt svar så använde Jesus samma grekiska ord för tillåtet. Hur David 

gick in i Guds hus och tog bröden [och] åt och gav det till dem som var 

med honom vilket inte [är] tillåtet att äta förutom endast för prästerna.”  

 

- Så lyssna nog för att hänga med mig i argumentationen. Jesus 

kunde pekat på att fariséernas tolkning av sabbatslagen var 

felaktig, men istället så pekar han på hur David och hans män 

gjorde något som inte var tillåtet, alltså åt av skådebröden. 

 

Om David och hans män gjorde detta så kan även Jesus och hans 

lärjungar göra det. 

 
- I parallellstället i Markus 2:27 så tillägger Jesus: Sabbaten blev 

gjord för människan och inte människan för sabbaten.   

 

Fariséerna hade vänt på det att människan blev gjord för sabbaten. Så 

själva syftet med sabbaten var för människans goda att hon behövde vila 

sig och fokusera på Gud. 

 

- Men fariséerna i deras strävan att till 100% vara rätt hade missat 

att se människor och visa barmhärtighet mot dem.   

 

Ahimelek däremot satte barmhärtighet före den ceremoniella lagen då 

han gav David och hans män som var vrålhungriga av skådebrödet.  

 

- Här så bekräftar Jesus prästen Ahimeleks handlande då han satte 

barmhärtighet före den ceremoniella lagen. 
 

Han såg hur David och hans män var i behov av barmhärtighet och följde 

orden som Herren sagt: Jag vill se barmhärtighet och inte offer.  

 

- Så om Ahimelek satte barmhärtighet före den ceremoniella lagen 

för att hjälpa den smorde kungen David hur mycket mer skulle då 

inte Jesus, Messias, Davids son kunna göra detta. 

 



Och i Lukas 6:5 så säger Jesus något som skulle chokat fariséerna 
nämligen: ”Människosonen är sabbatens Herre.”   

 

- I förra predikan så såg vi vad människosonen betyder utifrån Daniel 

7:13-14 att det pekar på Jesus som Messias och Gud själv. 

 

Om David i sin nöd kunde visas barmhärtighet på bekostnad av att den 

ceremoniella lagen inte hölls, hur mycket mer skulle då inte Messias, 

Gud själv som gett människor sabbatslagen kunna visa sitt folk 

barmhärtighet genom att stå över sabbatslagen. 

 

- Själva syftet med sabbaten var ju att den blev gjord för människan 

och inte människan för sabbaten. 

 

Här så har vi en viktig princip för oss. Självklart ska vi sträva efter att följa 
Guds ord. 

 

- Men kan vi kanske bli så upptagna med att likt fariséerna ha rätt så 

att vi missar att visa människor barmhärtighet? 

 

Kommer ni ihåg den barmhärtige samariten som vi kan läsa om i Lukas 

10 där en laglärd frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt? 

 

- Jesus frågar honom: Vad står det i lagen och den skriftlärde svarar 

med de två största buden att Du ska älska Herren din Gud av hela 

ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt 

förstånd, och din nästa som dig själv. 

 

Och sen så vill den laglärde ursäkta sig och frågar vem hans nästa var. 

 
- Och till svar så berättar Jesus om den barmhärtige samariten som 

ni nog alla har hört om: hur en man blir överfallen av rövare, 

lämnas halvdöd och så kommer både en präst och en levit förbi 

men ingen av dem stannar för att hjälpa mannen. 

 

Nu så måste vi ha klart för oss att om en präst eller levit skulle hjälpt 

mannen så skulle de ha blivit ceremoniellt orena. 

 



- Både Leviten och prästen var själviska och obarmhärtiga och såg 
inte till den skadade mannens bästa. Däremot en samaritisk man 

visade den sårade barmhärtighet. 

 

Samariterna som judarna såg ner på och föraktade eftersom de var 

skulle man kunna säga ett blandfolk som inte renlärigt följde 

judendomen. 

 

- Samariten tog sig an mannen och visade honom barmhärtighet. 

 

I min förra predikan så gick vi in en hel del på obarmhärtighet som ett 

kännetecken på fariseism men låt oss ta en tillämpning av detta till. 

 

- Vid några tillfällen så har jag hört hur Paul Washer berättat att han 

blivit kritiserad för att umgås med kristna som inte har rätt lära. 
 

Paul Washer har svarat: Men det är ju min broder. Det vore kärlekslöst 

att inte hjälpa min broder som inte har fått förståelse på detta område. 

 

- Det samma gäller oss. Låt oss inte vara för snabba med att dra 

slutsatser om andra kristna.  

 

När jag växte upp så var det många saker jag inte förstod. Om någon 

hade kritiserat de som hjälpte mig att få en bättre förståelse så att de 

aldrig tagit tiden att hjälpa mig så skulle jag aldrig vara där jag är idag. 

 

- Så om du finner en kristen som inte har fått ljus över ett område. 

Var inte för snabb att dra slutsatser om dem utan var istället villig 

att hjälpa dem. 

 
Detta gäller t.ex. framställningen av evangelium vid evangelisation. Det 

finns många kristna som inte har vanan att dela evangelium eller 

omedvetet utlämnar vissa delar i presentationen av evangeliet. 

 

- Om vi upptäcker detta så låt oss förklara för dem och se om de 

håller med och hjälpa dem till en bättre förståelse och att tydligare 

kunna utrycka sig. 

 



Många gånger när jag bett människor att förklara evangelium så har jag 
upptäckt att de missat t.ex. att förklara att vi inte blir frälsta genom 

gärningar eller t.ex. nödvändigheten av omvändelse. 

 

- Och när jag samtalat med dem så helt enkelt säger de att de inte 

tänkt på detta. 

 

Låt oss likt Paul Washer visa barmhärtighet och hjälpa andra kristna som 

kanske ännu inte förstått det vi förstår så att vi inte likt prästen och 

leviten bara ignorerar dem utan att vi likt den barmhärtige samariten tar 

oss tid att hjälpa dem. 

 

- Fariséerna i sin iver efter att ha rätt lära saknade barmhärtighet till 

den graden att de satte sin tradition före människors väl. Låt oss 

inte falla i detta dike. 
 

Låt oss gå vidare till nästa sammandrabbning mellan Jesus och 

fariséerna. 

 

- Denna gång så befinner Jesus sig på en annan sabbat i en synagoga 

där det finns en man med en förtvinnad hand. 

 

Dom skriftlärda och fariséerna iakttog Jesus noga för att se om han 

skulle bota någon på sabbaten för att få något att anklaga honom för. 

 

- Och i v.8 så står det: Men han visste vad de tänkte och sade till 

mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom hit.” Då 

reste han sig och gick fram.  

   

Men han visste vad de tänkte. Låter detta uttalande bekant för er? 
I kapitlet innan vid den första sammandrabbningen mellan Jesus och 

fariséerna över om Jesus hade rätten att förlåta synder så står det också 

att Jesus visste vad de tänkte. 

 

- I parallellstället över detta stycke så kan vi läsa i Markus 2:8 att 

Jesus kände/eller visste i sin ande att de tänkte så för sig själva. 

 



Och än en gång här i Lukas 6:8 så visste Jesus i sin ande vad de tänkte. 
Och utan att de ens yttrat vad de tänkte så svarar Jesus deras tankar 

med att kalla fram mannen med den förtvinnade handen och ställa 

honom mitt framför alla. 

 

- Stanna upp med mig för ett ögonblick och tänk dig in att du befann 

dig i synagogan.  

 

Allas blickar fokuserades på Jesus och mannen med den förtvinnade 

handen. 

 

- Vad skulle nu hända? Då ställde Jesus en fråga: Är det på sabbaten 

mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att 

döda?”(V.9) 

 
Och observera att Jesus på nytt använder ordet tillåtet som använts 2 

ggr redan i stycket innan. Ordagarant står det här i v.9: Är det på 

sabbaten tillåtet att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller 

förgöra? 

 

- När Jesus sagt detta så såg han sig omkring på dem alla. Liksom 

som han såg på dem för att säga: vad säger ni om min fråga? 

 

Dom förblev tysta och Jesus befallde nu mannen: Sträck ut din hand och 

hans hand var nu frisk. 

 

- Han befallde mannen med den förtvinnade armen som var 

förlammad att göra det som han inte kunnat göra och nu så var han 

frisk! 

 
Tänk er att få se detta. Genom att hela denna man så bekräftade Jesus 

att han verkligen sabbatens Herre. 

 

- Precis som han i kapitlet innan bekräftat att han har makten att 

förlåta synder genom att hela den lame mannen så bekräftade han 

här att han är sabbatens Herre genom att bota mannen med den 

förtvinade armen. 

 



I parallellstället i Matt 12 så säger Jesus: Vem av er skulle inte gripa tag i 
sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på 

sabbaten?  

 

- Hur mycket mer är då inte en människa värd än ett får:  

Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.   

 

Vad blev då fariséernas reaktion? Jo, dom blev ursinniga och började 

diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus. 

 

- I parallellställena i Markus 3 och Matt 12 så står det att de började 

diskutera hur de skulle förgöra honom. 

 

Här så används precis samma ord som Jesus använt i Lukas 6:9 om det 

på sabbaten är tillåtet göra gott eller göra ont, att rädda liv eller att 
förgöra det? 

 

- Är det inte ironiskt. Jesus hade bara talat några ord. Han hade inte 

ens rört vid mannen som han botade.  

 

Enligt sabbatslagen så var det inget brott att tala på sabbaten och inte 

heller för mannen att sträcka ut sin arm.  

 

- Jesus hade gjort gott och räddat mannens liv. Fariséerna däremot 

dom gjorde det som var ont på sabbaten. Dom talade om att 

förgöra, alltså döda Jesus eftersom han gjort gott och räddat liv. 

 

Därmed så bröt de själva lagen där de inte älskade Gud av hela sitt 

hjärta, själ förstånd och kraft och sin nästa som sig själva. 

 
- Och i detta så kom orden som Simeon i Lukas 2:34-35 hade talat till 

Maria i templet delvis att komma att uppfyllas:     

 

”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett 

tecken som motstås, så att många hjärtans tankar ska bli 

uppenbarade…” 

 



- Fariséernas hjärtans tankar hade blivit uppenbarade och kom att 
bli dem själva till fall. 

 

Dom saknade barmhärtighet och var inte villiga att göra det som är gott 

på sabbaten.  

 

- Jag tror inte direkt några av oss löper risken att inte vilja göra gott 

på sabbaten, men kan det kanske finnas något annat som gör att vi 

likt fariséerna i vår iver efter sanningen inte är villiga att göra gott 

mot vår nästa? 

 

Kan det kanske finnas något område där vi inte är villiga att göra gott 

mot vår nästa? 

 

- Ett område som jag skulle kunna tänka mig där vi kan missa att 
göra gott mot vår nästa är om vi som kristna blir för exklusiva. 

 

På engelska brukar man tala om seperationsim. Alltså att avskilja sig från 

något. 

 

- Och det finns en sanning här att vi ska avskilja oss från världen. 

 

Men ibland i kristna sammanhang så kan detta tas till en extrem så att 

man inte har kontakt med andra kristna eftersom man tycker att de är 

världsliga. 

 

- Detta i själva verket när dessa kristna skulle behöva deras hjälp. 

 

Missförstå mig inte: Jag tar själv avstånd från den ekumeniska rörelsen 

där man talar om enighet men på bekostnad av sanningen där alla ska 
med och där alla vägar bär till Rom. 

 

- Enhet ska inte vara baserat på att vi kompromissar sanningen utan 

sann biblisk enhet är något som sant kristna redan har i Ef 4:3 och 

ska vara ivriga att bevara genom fridens band. 

 



Detta är inget som ska skapas baserat på kompromiss. Med dom som vill 
hålla fast vid Bibelns trovärdighet och evangeliet så har vi en enhet även 

om vi har olika uppfattningar om sekundära frågor. 

 

- Faran är om vi blir så exklusiva som i en del av 

”separationiströrelsen” så att vi inte kan umgås med eller göra gott 

mot andra kristna. 

 

I så fall bryter vi mot vad Paulus säger i Gal 6:10 Låt oss därför göra gott 

mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som 

delar vår tro.  

 

- Om vi inte hörsammar Paulus ord så hamnar vi så fel och blir som 

prästen och leviten som inte kunde rädda sin nästa eftersom de var 

rädda för att bli ceremoniellt orena. 
 

Tyvärr så har jag ibland mött denna form av rädsla bland kristna som är 

rädda för att göra gott mot en broder eller syster av en annan teologisk 

bakgrund för att de inte vill bli nedsmutsade av deras teologi och för vad 

andra ska tycka om dem. 

 

- Man håller istället ett stort avstånd till andra kristna och vill inte 

samtala med dem när man i själva verket kan göra mycket gott för 

dem och hjälpa dem i deras förståelse av Skriften.      

 

Fariséerna var inte villiga att göra gott på sabbaten. Finns det något som 

felaktigt hindrar oss från att göra gott mot andra människor. 

 

- Om vi tittar på oss själva och alla de synder som vi har gjort så 

förkännar inte vi att någon skulle göra något gott mot oss alls. 
 

Men trotts våra synder, trots vår fiendskap, trots våra felaktigheter och 

missförstånd om Gud så kom Jesus och gjorde gott för oss. 

 

- Han gjorde gott för oss genom att leva det liv vi borde ha levt, och 

dog den död vi borde ha dött och uppstod för oss för att rädda oss 

från mörkrets välde in i hans rike. 

 



Om han har gjort så mycket gott mot oss så borde vi också gensvara 
genom att göra gott för alla människor och speciellt för de som delar vår 

tro. 

 

- Och det bästa och godaste vi kan göra för människor är att predika 

evangeliet för dem och hjälpa dem att bättre förstå vem Gud är 

och hur vi i efterföljelse kan leva för honom. 

 

Så fariséerna dom missade att visa barmhärtighet och göra gott på 

sabbaten. 

 

- Hur ska vi då förhålla oss till sabbaten? 

 

Det var inte bara på Jesu tid som det var tvister om sabbaten utan även 

idag. 
 

- Hur ska vi förhålla oss till de som har en annan uppfattning om 

sabbaten? Och hur ska vi se på sabbaten i ljuset av NT? 

 

Innan vi går in på detta så skulle jag vilja säga att oavsett hur man ser på 

sabbaten så lär oss sabbaten två viktiga principer och det är vikten av att 

vi vilar och avsätter tid åt Herren. 

 

- Människan är ingen maskin eller robot som kan arbeta dygnet runt. 

Vi behöver vila och vi behöver avsätta tid där vi fokuserar på 

Herren. 

 

Detta är två viktiga principer som sabbaten lär oss. Men hur ska vi då se 

på Sabbaten utifrån NT där Jesus beskrivs som sabbatens Herre. 

 
- Och hur ska vi överhuvudtaget se på lagen i vilken judarna fick 

befallningen att hålla sabbaten? Ska vi följa de ceremoniella, civila 

och moraliska lagarna som judarna fick? 

 

I själva verket så är dessa indelningar något som man gjort senare. Är 

lagen bindande för den kristne idag? 

 



- Är vi befallda att äta kosher mat och fira judiska högtider och hålla 
den judiska sabbaten? 

 

Paulus är tydlig i Kol 2:16-17 16Låt därför ingen döma er för vad ni äter 

och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17Allt 

detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten 

själv är Kristus.    

 

- Allt detta är bara en skugga som pekar fram på Kristus. I NT så har 

Jesus förklarat att det inte är det som kommer in i munnen som gör 

människan oren utan det som kommer ut ur munnen och Petrus 

fick en vision där den mat som judar inte fick äta förklaras ren i Apg 

10.  

 

Så det är tydligt att vi som kristna inte behöver äta kosher mat. Det är 
bara en skugga. Det samma gäller högtider, nymånader och sabbat att 

detta inte längre är bindande för den kristne och att vi inte ska låta 

någon döma oss angående detta som bara pekar fram på Kristus. 

 

- På samma sätt beskriver Hebreerbrevets författare i Heb 10:1 hur 

GT:s offer som vi inte längre ska utföra är som en skugga som pekar 

fram på Jesus.  

 

Jag känner ingen kristen som hävdar att vi ska återinföra dessa offer och 

när vi jämför detta med vad Paulus säger om Sabbaten i Kol 2:16-17 så 

ser vi att sabbaten inte längre är bindande för den kristne. 

 

- En annan viktig text som knyter ann till sabbaten är Rom 14:5-6 där 

Paulus i kontexten talar om kristen frihet och om de som är starka 

och svaga i tron. 
 

I dessa verser så står det 5Den ene sätter en dag högre än en annan, 

den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad 

i sitt sinne. 
6
Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och 

den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli 

att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. 

 



- I Rom 14:1-15:6 så talar Paulus primärt om mat som de som de 
som var influerade av GT:s matlagar trodde var oren. 

 

I kontrast till 4 Mos 11 och 5 Mos 14 så lär Paulus att all mat är ren (Rom 

14:14, 20) i och med den nya frälsningshistoriska tid som har kommit. 

 

- Med andra ord så tar Paulus ställning för de som är starka i tron sin 

argumentation.  

 

Men samtidigt så är han rädd att de som är starka i tron, alltså de som 

inte tror på nödvändigheten av att följa kosher lagar och att sätta en 

speciell vikt vid vissa dagar så som sabbaten ska förstöra de som är 

svaga i tron som försöker hålla fast vid dessa lagar.  

 

- Därför så uppmannar han de starka att respektera de som är 
svagare i trons åsikter.  

 

Här så handlade det inte om att de som var svagare i tron såg det som 

nödvändigt att hålla matlagarna och vissa dagar för att bli frälst. 

 

- I så fall hade de enligt Galaterbrevet förkunnat ett annat 

evangelium.   

 

Dom som var svaga verkade tro att man var en bättre kristen om man 

höll vissa matlagar och vissa dagar och de löpte risken att döma de som 

var starka i sin tro medans de som var starka i tron löpte risken att 

förakta de som var svaga i tron. 

 

- Även om Paulus såg till de svagas samveten så delade han de som 

är starka i trons syn när det gällde både matlagarna och att man 
inte behövde lägga särskild vikt vid vissa dagar vilket givetvis också 

inkluderade sabbaten. 

 

Här så får vi ett bra exempel för oss idag. Så länge ingen hävdar att det 

är frälsningsavgörande om man håller någon dag högre en än annan så 

måste vi ge varandra frihet att göra eller att inte göra detta. 

 



- Som kristna så har vi sett att vi inte behöver hålla matlagarna och 
Sabbaten men om någon väljer att göra detta så finns det kristen 

frihet så länge man inte försöker tvinga andra att göra detta. 

 

Sabbaten är bara en skugga som pekar fram på Jesus. Det är han som är 

vår sabbatsvila. 

 

- Det är bara i honom som vi finner vilan både nu här i tiden men 

också ytterst i framtiden som Heb 4 talar om, om den sabbats vila 

som väntar Guds folk då vi för alltid ska vara med honom. 

 

Det finns ingenstans som kristna i NT är befallda att hålla sabbaten. 

Jesus han har uppfyllt den Mosaiska lagen i vårt ställe. 

 

- Han är som Rom 10:4 säger slutet på lagen till rättfärdighet för var 
och än som tror och vi står nu inte längre under lagen och det 

gamla förbundet. 

 

Betyder detta då att vi nu i nya förbundet är laglösa? Absolut inte. Nu så 

ska vi se lagen utifrån hur NT ser på den. 

 

- Paulus talar om att vi nu är under Kristi lag. Vi ska alltså leva efter 

nya testamentets principer och så som NT ser på lagen. 

 

Kristus, han uppfyllde alla aspekter av lagen, både vad vi kallar den 

ceremoniella, den civila men även den moraliska lagen. 

 

- Och där med också sabbaten. Så när vi läser om lagarna i GT så 

måste vi se på dem utifrån NT:s perspektiv för att kunna avgöra om 

de är bindande för oss idag. 
 

Och när det gäller sabbatslagen så är det tydligt att den likväl som 

lagarna om offer, mat och högtider bara är skuggor som pekar fram på 

Kristus som uppfyllelsen av dessa lagar. 

 

- Hur kommer det sig då att vissa kristna tror att sabbatslagarna nu 

istället gäller för söndagarna? 

 



- Vi finner tidigt i kyrkohistorien hur kristna började träffas på 
söndagen, den första dagen på veckan som man kallade för 

Herrens dag eftersom Jesus uppstod på den. 

 

Detta stod i kontrats till hedningarna som hade avsatt en speciell dag för 

att hedra deras kejsare. 

 

- Det finns tre texter som pekar på detta som tidigt blev kyrkans 

praxis. 

 

Den första texten hittar vi i Apg 20:7 där de kristna i Troas var samlade 

på första dagen i veckan som var söndag för brödsbrytelse och då Paulus 

samtalade med dem. 

 

- Det andra exemplet hittar vi i 1 Kor 16:2 då de kristna i Korint på 
den första veckodagen skulle sätta åtsidan pengar för de fattiga. 

 

Den sista referensen har vi i Upp 1:10 då Johannes på Herrens dag (alltså 

den dag då Jesus uppstod) hörde en stark röst. 

 

- Dessa bibelverser indikerar att kristna vid något tillfälle började 

samlas på söndagar för att tillbe och detta eftersom det var den 

dag då Jesus uppstod. 

 

Men det finns ingenstans i NT där det står att söndagen har blivit 

sabbaten eller uppfyllt sabbaten.  

 

- Detta bekräftas också av de tidiga kyrkofäderna som såg sabbaten 

som något skilt från söndagen. 

 
T.ex. så skriver Ignatius runt år 110 e.Kr. om hur han sätter en kontrast 

mellan sabbaten och Herrens dag där han visar att han inte tror att 

Herrens dag har ersatt Sabbaten.  

 

- Lägg också på minnet att de första kristna i romarriket var tvungna 

att jobba på söndagarna eftersom det inte var en helgdag. 

 



Därför så var det vanligt att de kristna på söndagar, alltså Herrens dag, 
den dag då Jesus uppstod antingen träffades tidigt på morgonen innan 

de gick till jobbet eller sent på kvällen efter jobbet. 

 

- Så det finns ingenstans där det står att söndagen har blivit den nya 

sabbaten men samtidigt så ser vi från den tidiga kyrkohistorien och 

också indirekt en anspelning på i de tre nämnda verserna hur 

kristna började att träffas på söndagar eftersom det var dagen då 

vår Herre uppstod. 

 

Det är därför vi varje söndag träffas på just söndagar för våra 

sammankomster vilket betonar vikten av Jesu uppståndelse. 

 

- Så hur ska vi då som kristna förhålla oss till sabbaten? Vi måste 

förstå att Jesus är sabbatens Herre och förstå vikten av att vi är 
barmhärtiga mot varandra. 

 

Vi måste respektera dom som tror att vi fortfarande måste hålla 

sabbaten vare sig de tror att de rör sig om lördagen eller söndagen. 

 

- Men om de tror att det är nödvändigt att hålla sabbaten för att bli 

frälst så måste vi stå emot detta då det i så fall är ett annat 

evangelium. 

 

Samtidigt så är det viktigt att vi tar till oss principen bakom 

sabbatsbudet att vi vilar tillräckligt och åsidosätter tid för att söka 

Herren. 

 

- Må vi behandla varandra i denna fråga med mildhet och respekt 

och må vi alla komma in i den sabbatsvila som bara finns i Jesus. 
Denna vila som Heb 3-4 talar om. 

 

I dessa kapitel så varnar oss Hebreerbrevets författare att precis som 

majoriten av de som fördes ut ur Egyptens land inte fick komma in i 

löftesandet och i vilan i Gud eftersom de förhärdade sina hjärtan att så 

inte heller vi skulle förhärda våra hjärtan. 

 



- Heb 4:2-3 säger: Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. 
Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, 

eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som 

hörde det. 3Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då 

svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det 

fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 

 

Ni har alla fått höra evangeliet om Guds rike, den goda nyheten om 

Jesus, Messias, den smorde kungen som kom till denna jord för att 

rädda oss från mörkrets välde in i hans rike. 

 

- Pga. vår synd så förtjänar vi att gå evigt förlorade i helvetet men 

Jesus tog syndare straff och om vi omvänder oss från vår synd och 

tror på honom så får vi komma in i den eviga vilan. 

 
Förhärda inte ditt hjärta till denna sanning utan tro på Jesus så får du 

komma in i den eviga sabbatsvilan med Gud där vi för alltid får åtnjuta 

honom i hans rike. 

 

- Låt oss be tillsammans. 

 


