
#19 
Sabbaten – Guds tegn på tro  

I en tidligere lektie lærte vi, at vejen til frelse udelukkende kan opnås gennem Jesus 
Kristus. Kun ved tro på Jesus, kan hans fuldkomne retfærdighed blive vores. Gud har 
givet os et specielt symbol, som ikke alene reflekterer hans skaberevne, men også 
hans specielle forhold til os. I denne lektie skal vi udforske, hvad Bibelen siger om 
dette meget vigtige emne.  

1. Hvorfor velsignede Gud den syvende dag og gjorde den hellig?  1 Mos 2,1-3 
 
 

Gud velsignede den syvende dag, så den ville blive til velsignelse for hans 
skabninger, derefter gjorde han den hellig. Med andre ord, Gud udnævnte den 
syvende dag til at være en speciel dag, som konstant skulle minde mennesket om 
dets oprindelse. Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende dag. 
Læg mærke til, at det jødiske folk endnu ikke var blevet dannet. Gud skabte hele 
menneskeheden på dette tidspunkt.  

2. På hvilken dag blev menneskeheden skabt?  1 Mos 1,26-31   
 
 

Gud skabte alt andet, før han skabte mennesket. Guds skaberværk var en gave til 
Adam.  Adam fejrede skabelsen sammen med Gud i hans skaberværk ved at hvile 
eller helligholde dagen.  Adam hjalp ikke Gud med skabelsen. Men de fejrede 
den sammen ved at hvile på den syvende dag. Læg mærke til, at det var Guds 
syvende dag, men menneskets første dag. Mennesket begyndte sin eksistens med 
at hvile i den fuldkomne og hellige gave, som Guds skabelse var. 

3. Hvad er sabbattens betydning i forhold til Guds skabelse?  2 Mos 20,8-11  

 

 

4. Ændrer Gud nogensinde sine love eller sine pagter?  Sl 89,35 _______________ 

5. Ændrede Jesus nogensinde Guds lov?  Matt 5,17-18 _______________________ 
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6. Hvem blev sabbatten skabt til ifølge Jesus?  Mark 2,27 ____________________ 

7. Hvad var Jesu forhold til sabbatten?  Matt 12,8  

 

 

8. På hvilken dag døde Jesus for os?  Luk 23,52-56 _________________________ 

Jesus døde på ”forberedelsesdagen”, typisk kaldet ”langfredag”. Jesus 
fuldendte vor frelse, et fuldendt og fuldkomment værk, på den sjette dag, ligesom 
Gud, som vor skaber, også fuldendte sin skabelse til os på den sjette dag. 

9. På hvilken dag blev Jesus genoprejst fra de døde?  Joh 20,1-2  

 

Jesus blev genoprejst fra de døde på den første dag, eller det vi kalder 
”påskesøndag”. Ligesom Gud hvilede på den syvende dag efter sit fuldendte og 
fuldkomne skaberværk, hvilede Gud, såvel som Jesus, en gang mere på den 
syvende dag efter sit fuldendte og fuldkomne frelserværk. På samme måde som 
Gud gav os skaberværket som en gave, gav Gud os frelsen som en gave, som vi 
ikke skulle arbejde for eller hjælpe Gud med.    

10. Hvilken dag kalder Bibelen sabbatten?  Luk 23,54 – Luk 24,1 ______________ 

11. Hvornår begynder sabbatten ifølge Bibelen? 1 Mos 1,5.8.13.19.23.31; 3 Mos 
23,32  

 

Ifølge Gud udgør aften og så morgen én dag. Solnedgangen bebuder en ny dag 
for Gud. Derfor begynder sabbatten ved solnedgang fredag aften og slutter 
lørdag aften.  

12. Hvad indikerer sabbatshelligholdelse også ifølge Bibelen?  Eze 20,11,12,19,20  

 

13. Hvad ville Gud, at vi skal kalde sabbatten?  Es 58,13-14  
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14. Holdt Jesus sabbatten hellig?  Luk 4,16 ________________________________ 

15. Hvad så efter Jesu død, hvilken dag holdt disciplene da hellig? Apg 13,42-44  

 

Den dag, som var sabbat ved skabelsen, er den samme dag, vi kalder sabbat i 
dag. Enhver kalender vil fortælle os, at lørdag er ugens syvende dag. Enhver 
ordbog vil fortælle os, at lørdag er ugens syvende dag. Hvis sabbatdagen var 
gået tabt mellem Moses’ tid og Jesu tid, ville Kristus med sikkerhed have sat 
tingene på plads.(se den vedhæftede Royal Greenwich Observatory 
korrespondance ). 

 

16. Troede Jesus, at hans tilhængere ville fortsætte med at holde sabbatten efter 
hans død?  Matt 24,20 

 

Hvis Gud ændrede tilbedelsesdagen fra sabbat til søndag, hvorfor ville Jesus så 
bekymre sig om sabbatten 40 år efter sin død, da Jerusalem blev ødelagt? 

17. Hvordan begyndte man at tilbede om søndagen i stedet for lørdag? 

Konstantin den Store, som var kejser i Rom, sluttede sig til kirken og blev biskop. 
Han vedtog den første lov, der påbød helligholdelse af søndagen i 321 e.Kr. 

 Den tidligste anerkendelse af søndagshelligholdelse som en retslig pligt er 
Konstantins forfatning i 321e.Kr., der vedtog, at alle domstole, byernes 
befolkning, og værksteder skulle hvile om søndagen, med undtagelse af dem, der 
var beskæftiget i agerdyrkning. (Oversat fra:Encyclopedia Britannica 11th 
edition,”Sunday”).   

Herefter kom andre bestemmelser frem gennem menneskelige redskaber. De 
fleste i dag ved ikke engang, at de følger en menneskelavet lov, som først blev 
vedtaget i det fjerde århundrede.  Er det noget under, at Gud sagde ”Husk 
sabbatsdagen”? 

18. Er sabbatten en velsignelse for os i dag?  Hebr 4,9-11  
 
 



Det hebraiske ord ”sabbat” er oversat til engelsk med ordet ”hvile”. Når vi 
træder ind i Guds hvile i tro, styrker vi dette forhold ved at holde Guds syvende 
dag hellig. 

19. Hvad siger Jesus vi skal gøre, hvis vi elsker ham?  Joh 14,15  

 

Konklusion: Sabbatten er et tegn til Guds folk, for at de skal vide, at det er ham, der 
gør dem hellige. Han er ikke alene deres skaber men også deres frelser. Vi hviler i 
det fuldkomne, fuldendte værk, som Gud har lavet til os. Gud ændrede eller 
erstattede ikke det fjerde bud. Faktisk siger han, at hvis du elsker mig, vil du adlyde 
mine bud.  Han vil have en speciel tid med os hver uge. Han stræber efter et kærligt 
forhold med os. Han længes efter at være vor frelser og ven.





SVARNØGLE TIL LEKTIE #19 

Sp. 1 – Fordi han fuldendte sit værk og hvilede på den syvende dag 

Sp. 2 – Sjette dag 

Sp. 3 – Sabbatten er et mindesmærke om Guds skabelse 

Sp. 4 – Nej 

Sp. 5 – Nej 

Sp. 6 – Mennesket 

Sp. 7 – Han er Herre over Sabbatten 

Sp.8 – Fredag 

Sp.  9 – Søndag 

Sp. 10 – Lørdag 

Sp. 11 – Ved solnedgang 

Sp. 12 – At vor hellighed kommer fra Gud alene 

Sp. 13 – En glæde 

Sp. 14 – Ja 

Sp. 15 – Disciplene holdt lørdag, sabbatten, hellig 

Sp. 16 – Ja 

Sp. 17 – (se obs.) 

Sp. 18 – Ja 

Sp. 19 – Holde hans bud 
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