"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“The Sabbath Day.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal,
text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå
den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från
Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med denna översättning.”

Sabbatsdagen
2 Moseboken 20:8-11
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina
sysslor. Men 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. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen
och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har
HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Sabbatsdagen
Det är intressant att notera att det är den enda dagen i veckan som Fadern ger ett namn, Sabbat.
Så, hur skall vi iaktta sabbaten? Gäller den fortfarande? Vi vill börja denna undervisning med en
fråga. Gäller sabbaten fortfarande idag? Många håller med och menar bara att Sabbaten ändrats från
lördag till söndag. Så låt oss börja där. Detta är ett hett ämne för många.
Låt oss undersöka Skriften och se vad vi kommer fram till. Vi måste komma ihåg att judarna i Berea
testade ALLT som Paulus sa, mot Skriften.
Apostlagärningarna 17:11
Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och
forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.
Så vi ser att allt Paulus sa måste stämma överrens med skriften. Vad ansågs då vara Skriften under
Nya Testamentets tid? Det Gamla Testamentet, Torahn. Allt i Nya Testamentet var alltså tvunget att
överensstämma med Gamla Testamentet. GT var den grund på vilken det NT var skrivet.
Verserna som många hänvisar till beträffande Sabbaten är Apostlagärningarna, kapitlen 13, 16 och
17. Alla är referenser till den egentliga Sabbaten, den sjunde dagen i veckan. Ändå är Apg 20:7 en
vers som många använder för att försvara söndagen som den "nya" sabbatsdagen. Så låt oss snabbt
undersöka detta. Men för att förstå sammanhanget bättre, låt oss lägga till versen före. Då får vi en
klarare bild av vad som pågår.

Apostlagärningarna 20:6-7
Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi, och fem dagar senare träffade vi
dem i Troas, där vi stannade i sju dagar. Den första dagen i veckan var vi samlade till
brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade, och eftersom han skulle resa nästa dag,
fortsatte han att tala ända till midnatt.
På engelska står det i vers 7 att apostlarna samlades den första dagen i veckan, vilket av många
uppfattas som att Sabbaten är den första dagen i veckan, eftersom denna vers används för att
försvara söndagen som den nya Sabbaten. Låt oss titta på den Grekiska grundtexten,
där vers 7 kallas den "första dagen i veckan". På Grekiska står det:
mia ton sabbaton

Det grekiska ordet mia betyder "en" och inte "första." Det är det Grekiska ordet "protos," som
betyder "första" och det finns inte ens med i texten. Vi kan inte göra om det till något som det
faktiskt inte betyder! Den riktiga översättningen skulle vara "en av Sabbaterna" i plural, inte "första
dagen i veckan" i singular. Ordet "dag" finns heller inte med i den Grekiska grundtexten, vilket gör
det ännu svårare att få texten till att översättas som "första dagen i veckan".
Detta är en ödesdiger felöversättning av den Grekiska grundtexten, som allmänt accepterats som
sanning genom åren. Titta också gärna på vår undervisning “Was the Sabbath Changed to Sunday?”
Där finns det även några andra verser och tankar att fundera över i detta sammanhang. Men vad
menar egentligen Lukas med "en av Sabbaterna?” Det gör innehållet i den föregående versen så
avgörande. I vers 6 nämns det osyrade brödets högtid. Om man inte känner till de högtidsdagar som
Herren instiftat och gav oss i uppdrag att iaktta för evigt, är det lätt att missa alltihop.
Så varför skulle den här högtiden vara så viktigt?
3 Moseboken 23:4-6
Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider:
I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk.
Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid.
Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar.
... och nu till vers 15
Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten,
från den dag då ni bar fram viftofferskärven.
Lägg märke till hur Apg 20:6 nämner det osyrade brödets högtid. Så vad gjorde de i vers 7?
De räknade sabbatsveckorna eller Omerdagarna för dig som känner till den Hebreiska kalendern.
Det var en av dessa Sabbater under räkningen av de 50 Omerdagarna mellan påsk och pingst som
denna vers beskriver. Så varför var det så viktigt att Herren ville att vi skulle räkna 7 sabbater eller
veckor mellan dessa båda högtider? Jo, därför att dagen efter den sjunde sabbaten är Shavuot.
Det är Hebreiska för det Grekiska ordet Πεντηκοστή (pentecost) som vi kallar "Pingst".
Pingstdagen infaller alltid 50 dagar efter Kristi uppståndelse.
Vad var då så betydelsefullt med Pingstdagen? Naturligtvis kommer varje kristen troende att säga att
det var då den helige Ande utgjöts. Det är sant. Men var det verkligen allt? Om det nu var så, varför
var judar från stora delar av Medehavsområdet samlade i Jerusalem på den dagen?
Kan det vara därför att de uppfyllde den befallning som gavs av Herren i 3 Moseboken 23:16?
Ja. Det var det. Men vad var så viktigt för Herren med denna dag i det andra kapitlet av
Apostlagärningarna? Vad representerade den? Det var samma dag som Herren gav Mose lagen på
Sinai berg 700 år tidigare. Det var samma dag som Han skrev lagen i våra hjärtan, på Pingstdagen.

Så i Apg 20, firade de Sabbaten då den skulle hållas på den sjunde dagen, lördagen och inte på den
första dagen i veckan, som många försöker få det till. Men när man tittar på den Grekiska
grundtexten och vad Gud önskar av oss, står det inte så. Detta knyter samman med en annan vers i 1
Korintierbrevet 16.
1 Korintierbrevet 16:2-3
På första veckodagen skall var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas
spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer skall jag skicka de
män som ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva.
Ordvalet i den grekiska texten här, är mycket lik den i Apg 20. Här talar man också om att göra en
insamling till församlingen i Jerusalem inför Pingstdagen, eller Shavuot på Hebreiska.
Hur vet vi då att det är Pingstdagen som avses?
5 Moseboken 16:16
Tre gånger om året skall alla av manligt kön hos dig träda fram inför HERRENS, din Guds,
ansikte på den plats som han utväljer: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och
vid lövhyddohögtiden. Men med tomma händer får ingen träda fram inför HERRENS ansikte.
Pingsten kallas också veckohögtiden på grund av de 50 Omerdagarna som började räknas från
Påsken. Paulus instruerar dem om detta från ett budskap i Gamla testamentet. Tyvärr går ”Kyrkan” i
dag misste om livsavgörande kunskap eftersom den till största delen övergivit det Gamla
Testamentet och betraktar det huvudsakligen bara som en historieberättelse och inte den grund som
Nya Testamentet bygger på. Några hänvisar också till Galaterbrevet 4:
Galaterbrevet 4:8-10
Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.
Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till
dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga
dagar och månader och särskilda tider och år.
Vers 10 här representerar inte vare sig en sabbat eller någon annan av Herrens högtidsdagar.
Den avser hedniska festdagar, och det fanns många, precis som idag.
De var hedningar som aldrig följt Guds vägar. Vers 8 visar på att de tidigare inte kände Gud.
Ta nu en titt på vers 9. Det sägs att de vänder TILLBAKA. Tillbaka till vad? Tillbaka till deras
hedniska avgudahögtider. En som aldrig iakttagit Guds högtider och vandrat på Hans vägar, kan
omöjligen vända tillbaka till hans vägar. Eftersom de aldrig hade vandrat på Hans vägar, kunde de
knappast komma tillbaka till dem. Vers 8 visar tydligt att de tjänade andra gudar.
De använde i stort sett bara Mose lag som någon slags checklista. Så när de fullgjort sin "plikt" inför
Gud, gick de tillbaka till det som de gjorde innan de kom till tro på Gud, sina hedniska ritualer.
De trodde nog "en gång frälst, alltid frälst." De tänkte att om de bara gjorde sin plikt mot Gud,
så kunde de obehindrat fortsätta med sin avgudadyrkan.
Problemet med Galaterna var att de hade hoppat ur ett dike, bara för att hamna i ett annat.
De försökte förlita sig på Mose lag för sin frälsning. På så sätt följde de samma princip om gärningar
för att bli frälsta som vad deras hedniska tro gjorde. Galaterna försökte bli frälsta genom att följa
Mose lag. Men det är omöjligt. INGEN KAN BLI FRÄLST GENOM ATT FÖLJA MOSE LAG!
Man håller inte lagen för att bli frälst. Lydnad för Guds bud i Mose lag är däremot en kärleksfull
lydnadshandling som resultat av din frälsning, inte anledningen till din frälsning.
Låt oss ta en titt lite längre fram i Galaterbrevet!

Galaterbrevet 5:4
Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur
nåden.
Man kan inte bli frälst genom gärningar. Vi blir frälsta och sedan blir våra gärningar bevis på vår
frälsning. MEN GÄRNINGARNA FRÄLSER DIG INTE. Det finns inget försonande värde i att
hålla lagen. Att hålla lagen kan inte försona dig med Gud. Det kan bara Kristus.
Men när vi är i Kristus strävar vi efter lydnad till lagen, som han också gav oss exempel på.
1 Johannes 2:6
Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.
Många hänvisar också till Romarbrevet 14:5 och säger att vi inte längre behöver hålla sabbaten.
Denna vers bör läsas ihop med vers 6 för att förstå sammanhanget. Den hänvisar faktiskt till när folk
var fastande. En del ansåg att fasta på speciella dagar var mer betydelsefullt än andra, medans vissa
inte tyckte att någon speciell dag hade någon betydelse.
Romarbrevet 14:5-6
Den 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. 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.
Den fråga det handlade om här var mat i största allmänhet. Detta leder automatiskt fram till
kostanvisningarna i lagen. Om du har frågor om detta, vänligen se våra undervisningstitlar
“Acts 10 - Peter’s Vision,” och “1 Timothy 4 - Are All Things Now Considered Food?”
Men hur kan någon påstå att denna eller någon annan vers heller för den delen, förklarar att vi inte
längre behöver hålla sabbaten? Ordet "sabbat" är inte ens nämnt i denna text.
Var har Gud förklarat att sabbaten inte längre gäller. Allvarligt talat. Var säger Gud att "Du behöver
inte längre hålla min sabbat?” Var kan man hitta en sådan undervisning? Den finns inte!
De flesta verser som människor använder för att försvara sin övertygelse om att sabbaten inte längre
gäller, är hämtade från vad Paulus sa. Låt oss inte glömma det som nämns i början av denna
undervisning, att allt Paulus sa överensstämde med Gamla Testamentet, Tanakh. De var på detta sätt
som judarna i Berea testade Paulus. Ska vi nu då säga att vad Paulus undervisade strider mot
Gamla Testamentet, eller att Paulus ord har tolkats felaktigt genom tiderna?
2 Petrus 3:15-17
…och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder
Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar
om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa
människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna.
Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas
villfarelse och förlorar ert fäste.
När vi nu fortsätter denna studie, kom då ihåg att Paulus aldrig förnekade eller motsatte sig Guds
ord. Istället ser vi hur Paulus ord medvetet har förvanskats genom ovilja hos laglösa människor.
Många hänvisar också till Kolosserbrevets 2:a kapitlet för att visa att sabbaten nu kan firas vilken
dag som helst.

Kolosserbrevet 2:16-17
Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller
sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är
Kristus.
Många pekar på detta och säger; "Titta här; Du behöver inte låta någon döma dig för att du inte firar
sabbat på lördagar längre. Nu handlar det bara om att följa Kristus." Men i den här versen
uppmuntrar faktiskt Paulus de troende att inte låta folk döma dem eftersom de följer den dag som
Herren har fastställt. Vi får inte glömma de instruktioner Paulus gav bara åtta verser tidigare:
Colossians 2:8
Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi,
byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

Herrens instruktioner är inte ens i närheten av att vara tom och bedräglig filosofi som bygger på
mänskliga traditioner och grundläggande principer i världen. Jämför med vad han säger i vers 20-22
i samma ärende:
Kolosserbrevet 2:20-22
Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i
världen och böjer er under dessa bud: "Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall
du inte ta på". Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas,
efter människors bud och läror.
För att förstå sammanhanget bättre bör vi veta att det var Gnostikerna som kom in och började
förorena den trosläran Kolosserna hade. Gnostikerna förde Kolosserna bort från vad Paulus
ursprungligen lärt ut och praktiserat (Guds lag - gör Bibliska saker på Bibliskt sätt). De började även
införa Gnostisk asketisk livsåskådning och människobud som hade med kroppsliga njutningar att
göra, kroppsliga restriktioner och liknande uppfattningar. (Det ska du inte röra, det skall du inte
smaka…). Herrens högtidsdagar var ett stort problem för Gnostikerna eftersom dessa dagar
handlade om mat. Det var därför de kallas "fester".
Gnostikerna tillbad änglar och utövade hemliga kunskaper. De hatade Guds högtidsdagar eftersom
de trodde att något fysiskt, inklusive mat, var av ondo. Det är således lätt för de flesta att dra
slutsatsen att det var Gnostikerna som berättade för Kolosserna att INTE hålla Herrens högtidsdagar.
Detta är orsaken till varför Paulus säger att de inte bör låta sig dömas för att de håller dem.
Du kanske vill göra en egen studie om Gnostikerna på egen hand? Du kommer att bli förvånad över
vad du hittar. En del studiebiblar har marginalanteckningar som ger mer ingående beskrivning av
Gnostikerna. ”Zondervan Life Application Bible” är ett exempel.
Paulus kämpade hela tiden mot Gnostikerna och deras traditioner. Dessa traditioner var klart i strid
mot Guds bud och vad Kristus gjorde på korset, på nästan alla tänkbara sätt. Paulus förklarade att
deras bud och läror var människors påfund, de kom inte från Gud. Det var inte Guds bud, utan
människors religiösa traditioner. Vi måste förstå att lagen inte består av mänskliga befallningar eller
bud. Lagen är Guds befallning. Det är hans instruktioner till oss för att lära oss hur vi skall leva.
Så den uppmuntran som ges i vers 16 är en fråga om deras lydnad till det som fastställts i lagen.
Titta närmare på vers 17. Den säger inte att lagen har upphört i och med Kristus. Den visar på att
lagen är en skuggbild av vad som skall komma. Det innebär att dess bud skall följas som påminnelse

om vad som fortfarande skall komma. Tänk på detta ett ögonblick. Vårhögtiderna, påsk och
förstfruktshögtiden med osyrat bröd, tillsammans med pingst, är heliga dagar som representerar det
förgångna, medans verkligheten finns i Kristus. Det betyder att avsikten med dessa högtisdagar var
att profetiskt peka på Kristus. Nu pekar de tillbaka på honom som minnesmärken för allt han gjorde.
Här nämner Paulus dessa högtider, nymånens högtid och sabbaten, som profetiska skuggbilder.
Han refererar till hösthögtiderna. De är basunhögtiden, försoningsdagen och lövhyddohögtiden.
Nymånadshögtiden är detsamma som Basunhögtiden. Det är den enda heliga dag vi fått av Gud som
infaller vid nymåne. Den representerar dagen för Kristi återkomst. Han nämner också sabbatsdagen.
Vad är då sabbaten en förebild av? Uppenbarligen representerar den 1000 år av vila i det nya
Gudsriket. För de som kanske aldrig har hört talas om detta, låt mig kort förklara genom att ge några
exempel. En vers som ofta refereras till finns i 2 Petrus brev:
2 Petrus 3:8
Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en
dag.
Många har sagt att Petrus här bara visar att tiden inte är av någon betydelse för Gud, och det kan
mycket väl vara fallet. Det finns dock mer att fundera över, vilket låter oss veta varför Petrus
använder dessa ord för att visa hur Gud ser på tiden. Vi vet att Gud skapade allt på sex dagar och
därefter vilade från sitt arbete på den sjunde dagen och vi kan se att samma plan utvecklats genom
tiderna. Jämför med vad som sägs om människans dagar:
1 Moseboken 6:3
Då sade HERREN: "Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras
förvillelse. De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år."
Fadern säger att människans dagar skall vara 120 år. Det är mycket tydligt på Hebreiska att ordet
shana som används här för år, faktiskt betyder "år". Men ändå kan vi inte hjälpa att förundras över
att fadern visar oss något ännu djupare i denna text. Om man tänker på att den genomsnittliga
livslängden efter floden var mindre än 120 år. Om vi förstår att det handlar om 120 "räknetal," i
form av jubileer så tar det oss faktiskt till totalt 6.000 år.
Människans dagar skall vara 120 år (jubileer). 120 Jubiléer (eller 50 räknetal) = 6000. För ytterligare
studie i detta ämne, se del 3 i vår undervisningsserie ”End of Days”. Vi vet att det är cirka 4000 år
mellan Adam och Yeshua. Därefter 2000 år från Yeshua till våra dagar. Dettta placerar oss nära den
sjunde 1000-års perioden. Det 1000-årsrike när Yeshua kommer att regera som nämns om i
Uppenbarelseboken.
Närhelst du hör frasen "Herrens dag", refererar det vanligtvis till början av eller hela Yeshuas 1000åriga regeringstid. Den sjunde dagens vila. Det är därför vi ser att Petrus nämner att en dag är som
tusen år och tusen år som en dag, för bara några rader senare i vers 10, talar han faktiskt om Herrens
dag". Sabbaten och heliga dagar kommer att ha en bokstavlig uppfyllelse vid Kristi andra
tillkommelse precis som vårhögtiderna hade vid hans första tillkommelse. De är alltså en skugga av
den verklighet som skall komma, som vi för närvarande lever i och ser fram emot den verklighet
som de representerar. Precis som vårhögtidens heliga dagar. Tänk på detta; Vad var det för bud som
Kristus gav sina lärjungar innan han for upp till himmelen? Att gå ut och göra alla folk till lärjungar!
Matteus 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar

intill tidens slut.
De skulle vara ett ljus för de omgivande folken. Att lära andra att vandra i sanningen.
Det kommer en dag i tusenårsriket (sabbaten, Herrens dag) när även vi kommer till ro från arbetet
att göra lärjungar;
Jeremia 31:34
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna
HERREN!"
Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN.
Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.
Precis som vi skall vila på den sjunde dagen i veckan, kommer vi också vila under det sjunde
årtusendet. Känd i profetior som "Herrens dag". Detta är vad den sjunde dagen av veckan
representerar. Kristi tusenåriga rike. Det är också vad som talas om i Apostlagärningarna 3:21.
Apostlagärningarna 3:21
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har
förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.
När han kommer tillbaka, kommer allt att återupprättas. Dit hör också att följa allt som han
fastställde redan från början, den sjunde dagens vila;
Jesaja 66:22-23
Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig,
så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN. Och nymånadsdag efter
nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig,
säger HERREN.
Även här kan vi se bekräftelse på att faders önskan för alla är att de iakttar hans sabbat i den nya
himmelen och på den nya jorden. I begynnelsen etablerade han sin sabbat. Vid Kristi första
tillkommelse bekräftade han detta. Vid Kristi återkomst återinför han sabbaten igen. Vi vet att han är
densamme i går, i dag och för alltid, så varför skulle vi tro att han tog bort den under en period bara
för att återinföra den igen när han kommer tillbaka? Några har använt Hebréerbrevets kapitel 4 för
att säga att himlen nu är vår sabbat i Herren. Så låt oss undersöka vad detta kapitel säger. För att inte
upprepa alltför mycket, skulle det underlätta om du tar del av vår undervisning “The Righteous Shall
Live by Faith”. Den beskriver den sista delen av Hebreerbrevets 3:e kapitel och början av kapitel 4.
Som sagts är den 1000-åriga tiden av Yeshuas regering vår sabbatsvila. Det är den vila som vi
väntar på att gå in i efter domedagen.
Låt oss inte glömma att Yeshua sade att han är Herre över sabbaten i Markus 2:28. Den veckovisa
sabbaten är ett profetisk förebådande och blickar framåt mot de kommande 1000 åren, Herrens dag.
Den dag då han regerar på jorden som konungarnas Konung och herrarnas Herre. Regerande som
Herre över sabbaten. Löftet väntar fortfarande sin uppfyllelse att gå in i Hans vila.
Hebreerbrevet 4:1
Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att
komma in i hans vila står kvar.
Sedan varnar oss författaren av Hebréerbrevet om vad som hände med Israel i öknen.
Vers 2 ...

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.
Lägg märke till här i verse 2 att samma evangelium hade predikats för dem - som vi gör.
Vi har fått samma Guds ord som de fick. Samma budskap. Hur många av oss har lärt sig att det
Nya Testamentet enbart handlade om det Nya Evangeliet? Detta bör få oss att omvärdera den
tanken. För ytterligare en studie om evangeliet, vänligen se vår undervisning som heter
“What is The Gospel?”
Författaren förklarar här i Hebréerbrevet 4 att de inte hade tro för att föra ut Guds ord, för om de
verkligen hade tro, skulle de ha predikat Guds ord.
Att predika Guds ord bevisar verkligen din tro på Hans ord. Som vers 2 säger kombinerade de vad
de hörde med tro. Vilket innebär att de inte kombinerade det med lydnad. Så, vi som tror, som har
trott eller varit lydiga, kommer in i den vila som vers 3 beskriver;
Hebreerbrevet 4:3
Det 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.
Precis som vers 1 uppgav att vi ännu inte har gått in i vilan, fokuserar vers 3 på dem som tror.
Vers 2 innebär att de som framgångsrikt vandrat i tro, eller löpt sitt lopp som Paulus kallar det, är de
som har kommit in i vilan. Vi anser och vi tror tills vi når slutet, har vi ännu inte till fullo trott.
En som tror är en som lyder. Låter det främmande för dig? Läs då vad som står i kapitel 3;
Hebreerbrevet 3:14, 16-19
Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.
Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som
Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som
syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle
komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull
som de inte kunde komma in.
Så, skriftenligt talat, den som lyder är den som tror. Sedan börjar författaren undervisa om Herrens
dag, vilodagen, den sjunde dagen.
Hebreerbrevet 4:4-10
Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina
verk. På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att
somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin
olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare
säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era
hjärtan. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan
dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får
vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.
Det är en annan dag som vi ser fram emot, vilodagen. Det är inte förrän vi går in i sabbatsvilan,
de kommande 1000 åren, Herrens dag, som vi äntligen upphör med vårt arbete. De flesta av oss är
överens om att vi fortfarande är verksamma. Vi delar Guds ord och undervisar folk men vilan
återstår ännu. Israel trampade runt i öknen, delaktiga av förbundet men de fick inte komma in i hans
vila. De fick samma evangelium som oss, men vandrade inte i tro. De fortsatte uppsåtligt att synda.
De fortsatte med sin olydnad. De fortsatte i otro. Så om vi inte följer Guds ord, betyder det att vi
inte kommer in i den vila som vi fortfarande väntar på, tusenårsvilan på Herrens dag?

Låt oss fortsätta läsa i kapitel 4;
Hebreerbrevet 4:11-13
Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de
och blir ett exempel på olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något
tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en
domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon.
Och inför honom måste vi stå till svars.
Vi måste vara ivriga att komma in i denna vila, vilket betyder att leva i samförstånd med Guds ord,
inte i uppror mot det som Israels barn gjorde i öknen. Om du säger att du tror på Guds ord, som är
Yeshua och han hävdar att han är densamme i går, i dag och för alltid, då bör du följa hela Guds ord,
inte bara valda delar av det. Det börjar med sabbaten. Se Johannes 1:14; Romarbrevet 19:13 och
Hebréerbrevet 13:8.
Lukas 23:56
Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor.
Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.
Detta var efter Kristi död. Så åtminstone mellan Kristi död och uppståndelse, ser vi att hans
efterföljare fortfarande iakttog sabbaten. Om Kristus fastställde söndagen som den nya
sabbatsdagen, så borde vi hört det från hans egen mun, eller hur?
Vad var hans sista befallning till sina lärljungar i Matteus 28?
Matteus 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
”… lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.”
Vad var det han hade befallt dem att hålla? Gå 5 kapitel bakåt och jämför;
Matteus 23:1-3
Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: "På Moses stol sitter de skriftlärda och
fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni
inte handla.
Ty de talar men handlar inte.
Han befallde dem att lyda Mose lag. De var de sista orden Kristus sa till sina lärjungar. Ingenstans i
någon av hans befallningar som han gav efter sin uppståndelse kommer du finna honom säga något
som motsäger hans instruktioner att följa Mose lag. Ingenstans! Precis som Kristus sa till sina
lärjungar att hålla Mose lag i Matteus 23 berättade de för nya lärjungar att hålla allt han hade bjudit
dem. Vi ser denna befallning i Matteus 28 och Apostlagärningarna 15.
Apostlagärningarna 15:20-21
…utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom
avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Ty Mose har i tidigare
släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat."

Så vi ser att lärjungarna verkligen följde den undervisning Yeshua gett dem i från Mose lag och
undervisade den till andra. Nya Testamentet handlar om att lagen skrivs i våra hjärtan så att vi kan
följa den. Hela lagen! Jeremia 31 och Hesekiel 36 är mycket tydliga i sin förutsägelse om hur lagen
fortfarande skulle vara levande och åtlydd i det förnyade förbundet. Alltför ofta förbises dessa verser
eller man går bara snabbt förbi dem. Man stannar sällan riktigt upp för att se hur de tillämpas i vårt
vardagliga liv där vi oftast övergett den sjunde dagen av veckan.
Några försöker försvara sig med att sabbaten gavs endast till judarna och att nu är söndag den nya
sabbatsdagen för den troende på Kristus. Problemet med detta är att man hävdar att det finns två
lagar, två vägar av lydnad, två sätt att följa Gud. Ett sätt för judarna och ett sätt för hedningarna.
Låt oss inte glömma bort Paulus ord;
Efesierbrevet 4:4-6
en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse,
en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.
Romarbrevet 10:12
Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre,
och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.
Kolosserbrevet 3:11
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt,
slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
Som det står i Apostlagärningarna 15 avseende de nya troende, växer vi alla i lydnad när vi växer i
förståelse av ordet. Vi får inte glömma att lydnad inte är en förutsättning för frälsning.
Det är en frukt av vår frälsning. I Kristi kropp finns det många olika nivåer av mognad under vår
vandring. Ändå är vi alla lemmar i samma kropp. Frukten kommer inte direkt, den växer och
mognar så småningom. Frukten är den önskan vi har för att uppnå lydnad till Guds ord.
Detta är vad som vi tar upp i vår undervisning “Fruit of Wolves”.
Kolosserbrevet 3:11
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren,
barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
När vi alla lär oss och växer, är det i Kristus. Den enda Vägen, den enda Sanningen och det enda
Livet. Paulus undervisning är en parallel med vad som står i 4 Mos 15.
4 Moseboken 15:15-16
Inom församlingen skall samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga
från släkte till släkte. Som det är för er, så skall det vara för främlingen inför HERRENS
ansikte.
Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er."
2 Moseboken 12:49
En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er."
Idén med att utomstående är en del av Guds folk, eller att ha blivit "inympade" var inte ett nytt
begrepp i Nya Testamentet. Det har alltid varit så. För ytterligare kännedom i detta ämne, se vår
undervisning som heter “What is ‘Grafted In?” Här ser vi att även när Mose presenterade lagen, var

det för alla som ville följa Gud, inte bara för Jakobs ättlingar. Detta låter oss klart veta att lagen inte
bara är för "judar", som många påstår, utan istället för alla dem som väljer att följa Gud.
Men det finns fortfarande de som hävdar att söndag är den nya sabbatsdagen för de Kristustroende.
Det största problemet är att det inte någonstans i skrifterna finns något som säger att det skulle vara
så. Inte någonstans! Så om skrifterna inte förklarar för oss att sabbatsdagen har ändras, när, var och
hur har kyrkan kommit till ett allmänt accepterade av att söndagen är den "nya" sabbatsdagen?
Det behövs inte mycket sökande för att få reda på detta och du kommer att bli förvånad över vad vad
du hittar.
Nedanstående är citat från olika källor;
”Jag har flera gånger erbjudit tusen dollar till den som kan visa mig var i Bibeln det står att vi
skall hålla söndagen som sabbat. Det finns inget sådant ord i Bibeln. Det är ett påfund som den
Katolska kyrkan skapat. Bibeln säger: "Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den." Katolska
kyrkan säger: Genom min gudomliga makt har JAG avskaffat lördagens sabbat och befaller nu
att du skall hålla den första dagen i veckan helig." Jasså! Hela den civiliserade världen böjer
sig ner i en vördsam lydnad till befallningen från den Katolska kyrkan."
Father T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City, in a lecture at Hartford,
Kansas, February 18, 1884, printed in History of the Sabbath, p. 802
—
"Kanske den djärvaste saken, den mest omvälvande förändring kyrkan någonsin upplevt, hände
under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag.
"Herrens dag" valdes, inte från något direktiv ur skriften, men från den katolska kyrkans egen
maktfullkomlighet. Den som tror att skrifterna ska vara den enda myndigheten, borde logiskt
sett bli Sjundedags Adventists, och hålla lördag helig."
St. Catherine Church Sentinel, Algonac, Michigan, 21 Maj, 1995.
"Det var den katolska kyrkan som överförde denna vila till söndag i åminnelse av vår Herres
uppståndelse. Därför är iakttagandet av söndagens en vördnadsbetydelse de vill visa,
i trots mot sig själva, till myndigheten i den katolska kyrkan."
Monsignor Louis Segur, Plain Talk About The Protestantism of Today, p. 213.
Det är bra att påminna Presbyterianer, Baptister, Metodister, och alla andra kristna, att
Bibelns ord inte stödjer dem som firar sabbat på söndagen. Söndag, solens dag, är instiftad av
den romersk katolska kyrkan och de som följer den iakttar en befallning från den katolska
kyrkan."
Präst Brady, från en insädare i The News, Elizabeth, New Jersey, 18 Mars, 1903.
"Söndag är en katolsk institution och dess anspråk på respekt kan endast försvaras med
katolska principer. Från början till slut i Skriften, finns det inte ett enda parti som motiverar
förflyttningen av veckovis offentlig gudstjänst från den sista dagen i veckan till den första."
Catholic Press, Sydney, Australien, Augusti 1900.
Ingenstans i Bibeln finner vi att Kristus och Apostlarna befallde att sabbaten ändras från
lördag till söndag. Vi har en befallning från Gud till Mose att hålla sabbatsdagen helig, som är
den sjunde dagen i veckan, lördag. I dag håller de flesta kristna sabbat på söndagen eftersom
det har blivit uppenbarat för oss genom Romersk Katolska kyrkans utombibliska påfund."
Catholic Virginian, 3 Oktober, 1947, p. 9, article “To Tell You the Truth.”
"Vissa teologer har slagit fast att Gud också direkt fastställde söndagen som gudstjänstdag i
den nya lagen, där han själv uttryckligen har insatt söndag som sabbat. Men denna teori är nu

helt övergiven. Nu är det vanligt förekommande att Gud helt enkelt gav kyrkan makt att
bestämma vilken dag eller dagar hon ansåg vara lämplig som helgdagar. Romersk katolska
kyrkan valde söndag, första dagen i veckan och har genom åren lagt till andra dagar som
heliga dagar."
John Laux, A Course in Religion for Catholic High Schools and Academies,
1936 edition, vol. 1, p. 51.
Då tror vi att du fått bilden klar för dig. Både skrifterna och historien bevisar att det fjärde budordet
om sjunde dagens sabbat aldrig har förändrats genom Yeshua eller hans apostlar. Sanningen är att
ändringen av sabbatsdagen kom nästan 300 år efter Herren Jesus farit upp till himlen. Det var den
Romersk katolska kyrkan som flyttade sabbaten till söndagen.
Men de protestantiska kyrkor som gör anspråk på att ha lämnat den katolska kyrkans doktrin,
håller fortfarande fast vid en av de viktigaste doktrinerna i det katolska systemet, att fira sabbat på
söndagen. Även om vissa kommer att hävda att den katolska kyrkan fanns redan före Konstantin,
kan de inte förneka den inverkan Konstantin hade på den katolska kyrkan. Många pekar också på
kyrkofäderna och de kyrkomöten som hade gått med på att ha söndag som den nya sabbatsdagen
som tillräckligt bevis för dem i denna fråga. Jag kan bara svara med, skall vi följa människors läror
och traditioner eller Guds ord? Vad näpste Kristus fariséerna och de skriftlärda med?
Markus 7:6-9
Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet:
Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de
mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till
människors stadgar." Han sade också till dem:
"Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.
Markus 7:13
Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare.
Och mycket annat sådant gör ni."
Han tillrättavisade dem för att hålla på traditioner som gått i arv från deras "fäder".
Ingenstans är vi befallda att följa kyrkofäderna. Vi uppmanas att följa Guds ord. Vad säger då Guds
ord om sabbaten? Vi vet att Fadern gav ett exempel på att vila från sitt arbete på den sjunde dagen,
sabbaten och helgade den.
1 Moseboken 2:2-3
På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela
det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den,
ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.
Det var den dag han fastställt från början att vara helig.
2 Moseboken 31:13
Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från
släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.
Tänk på detta ett ögonblick;
… ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte
Hesekiel 20:12
Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle inse att

jag är HERREN som helgar dem.
Hesekiel 20:20
Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er,
för att ni skall inse att jag är HERREN, er Gud.
Sabbaten var inte bara en dag av vila för oss utan också ett tecken mellan oss och Fadern. Detta är
stort och kan inte understrykas nog. Det är ett tecken som är en påminnelse om att precis som han
gjort sabbatsdagen helig, är det även han som gör oss heliga. Det är den dag som han använder för
att påminna oss om att vi aldrig får glömma att vi, hans folk, skall vara ett ljus för folken. Detta var
syftet med Israel, hans folk, från första början.
Deuteronomy 4:5-6
Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som HERREN, min Gud, har befallt mig, för att ni
skall följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni skall hålla och följa dem,
och det skall tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa
lagar skall de säga: "I sanning, detta stora folk är ett vist och förståndigt folk."

Israel var ett exempel, ett ljus för omgivande nationer. Gud etablerade sin sabbat som påminnelse
för dem för detta ändamål. Vi vet att Israel misslyckades med att hålla hans lag och därigenom inte
gjorde det lättare för hedningar. Han sände sin son för att vara ett levande exempel för oss så att vi
också kunde lära oss hur man blir ljus för hednafolken.
Jesaja 42:6
Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen.
Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken,
Detta kan man jämföra med Kristi egna ord;
Johannes 8:12
Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."
Låt oss inte glömma bort att när vi är i honom, är vi det ljus som avses i 5 Moseboken 4.
Matteus 5:14
Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.
Tänk på detta ett ögonblick. När du tänder en lampa i ett mörkt rum, så framträder ljuset.
Likaså, när du följer sabbaten, kommer du att lysa. Att bli hans ljus till dem runt omkring oss?
Så sabbaten är den dag som Fadern har givit oss som ett tecken. Detta tecken är till för att sprida
hans ljus i världen. Många har sagt att sabbaten aldrig var avsedd för hedningarna.
Men även 3 Moseboken 15 och 2 Moseboken 12, som vi såg tidigare, visar att så inte är fallet.
Det finns en annan vers som beskriver detta ytterligare. Jag är säker på att du har hört den,
åtminstone en del av den. Har du någonsin hört bibelordet som säger ...
Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk?
Naturligtvis har du det. Det är den vers som Kristus själv citerade när han rensade månglarnas
växlingskontor i templet. Men låt oss titta på den omgivande texten i citatet och se vad vi hittar.

Jesaja 56:6-7
De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS
namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den,
och som håller fast vid mitt förbund, dem skall jag föra till mitt heliga berg.
Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på
mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
Inte bara för judarna, utan för alla folk. De utlänningar som ansluter sig till Guds folk. Som Rut.
Det var och är Guds vilja för alla folk att de kommer att hålla sabbaten och hans förbund.
Det är hans önskan att alla folk skall bli inympade i olivträdet som Paulus refererar till i
Romarbrevet 11. Men vilket olivträd är det Paulus hänvisar till? För att förstå Romarbrevet 11,
måste vi känna till Jeremia 11.
Jeremia 11:16
`Ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter', så kallade HERREN dig…
Det är hans önskan att alla jordens folk kommer ut ur världen och blir en del av hans folk.
Och det gör vi genom Kristus.
Efesierbrevet 2:11-13
Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som
kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på
den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden
med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus
Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.
Ser du här hur i Kristus vi dras tillsammans? Tillsammans med gemenskap med vad?
Alla som nämns i vers 12. Vi är nu medborgare i Israel, delaktiga av löftena,
nu med hopp och Gud i den här världen. Först om medborgarskapet;
Filipperbrevet 3:20
Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som
Frälsare.
När man är i Kristus, är man medborgare i Israel. En sann israelit. Vi blir Hebreer.
Själva namnet "hebreiska" betyder "en från andra sidan (floden)" eller "gått över".
Alltså, en som har passerat över floden. Det belyser verkligen vad Kristus sa i Johannes;
Johannes 5:24
Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig,
han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Därefter kommer löftena;
Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN:
Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
Lägg märke till hur det förnyade förbundet tar det tidigare förbundet och placerar det istället i våra
tankar och i våra hjärtan. Vi är således delaktiga i dessa löften. Det Nya Förbundet tar allt det som

slutligen blev känt som Mose lag och placerar det i vårt hjärta och sinne.
Det är viktigt att observera vem detta nya förbund är till för; Israels hus. Hans folk.
Därmed är vi inympade. Sedan kommer hoppet.
1 Johannes 3:2-3
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att
när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var
och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.
Så om vi nu har detta hopp, vad skall vi rena oss från?
1 Johannes 3:4
Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
Så vi håller sabbaten i lydnad för lagen som det tecken han har gett oss.
Och låt oss inte glömma vers 19 i Efesierbrevet 2. Den ger ett avslutande uttalande i frågan.
Efesierbrevet 2:19
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och
tillhör Guds familj.
Många försöker att använda vers 14 och 15 för att påstå att Kristus upphävde lagen. Han kom inte
för att upphäva lagen utan för att fullborda den. (Matt 15:17) För ytterligare studier av dessa verser,
ta del av vår undervisning “Lost Sheep”. Fadern gav sabbaten till sitt folk som en evig stadga.
2 Moseboken 31:16-17
Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund.
Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde HERREN himmel
och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade.
Så vad innebär det att iaktta sabbaten. Hur kan vi iaktta sabbaten? Vad säger skriften oss om hur vi
skall iaktta denna dag? Det är en vanlig fråga. Tänk på en viktig sak när du frågar någon om hur
man skall respektera sabbaten. Du behöver bara följa vad Fadern säger, inte människors åsikter,
för då skulle du ha mer förtroende för människor än Gud. Som alltid, ber vi att du testar allt det du
tagit del av här. Vi har sex dagar på oss att göra vad vi vill och vi får en dag att göra vad han vet att
vi behöver. Vad är det alla behöver idag i denna stressade värld? Det är vila och att vara närmare
Herren. Sabbaten är gjord för människans skull, och inte människan för sabbaten. Sabbaten är inte
ett straff, det ska vara en fröjd för oss att komma närmare vår Skapare medan batterierna laddas.
Låt oss titta på vissa instruktioner som ges i skrifterna och se vad vi kommer fram till.
Låt oss först beröra en av de mest diskuterade sakerna om sabbaten. Arbetet.
5 Moseboken 5:14
Men 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, din oxe eller åsna eller något av
dina dragdjur, inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och
din tjänarinna skall få vila liksom du.
En fråga som ofta kommer upp; "Vad händer om jag måste arbeta på sabbaten?"
Vi inser svårigheterna i detta sammanhang. Vi förstår hur lätt det kan vara för någon som har ett
jobb som kräver att de arbetar på lördagar och förstår den frustration som det innebär att inte kunna
hålla sabbaten. Vi ser på intet sätt ner på den som är i den här situationen. Vi tänker på dig och vi

hoppas att Fadern kommer att öppna en dörr på ditt jobb så att du kan följa ditt hjärtas önskningar.
I detta sammanhang bör påpekas att man inte blir frälst för att man följer lagen. Vi är frälsta av nåd
genom Kristi verk på korset. Vi är frälsta genom hans rättfärdighet. Vi bedöms dock efter hur vi
strävar efter hans rättfärdighet. Precis som Paulus skriver;
Filipperbrevet 2:12
Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er
frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.
Gör det till en huvudpunkt i ditt liv. Arbeta på din frälsning med fruktan och bävan. Lev inte din
frälsning sorglöst och passivt. Gör allt du kan för att sträva efter lydnad.
Det är en stor skillnad mellan en som utövar lydnad och en som revolterar. Den som revolterar, både
ignorerar och förkastar Guds befallningar. Oavsett vilken anledning de anser sig ha för sitt
handlande, förkastar de fortfarande Guds eviga ord.
Den som är lydig är en person som gör allt som är möjligt för att följa hans befallningar. Det är en
fråga om att erkänna eller förneka det som Kristus säger i Matteus 10:32-33. För mer kännedom i
detta ämne, se vår undervisning som heter “Acknowledge or Deny”. Vi har hört det sägas förr;
Men vi bor ju i "Egypten” och vi kan inte alltid göra som vi vill." Det håller vi med om.
Vi lever i ett "Egypten" om du så vill och det är en miljö som inte följer Faderns vägar precis.
Det bör dock noteras att ingen tvingar oss att leva med den här inställningen. Vi är där vi är genom
vårt eget val. Om den livsstil vi har valt står i konflikten med vår lydnad, varför omprövar vi då inte
det sätt vi lever på? Ska vi låta vår livsstil avgöra om vi lyder Fadern eller inte, eller ska vi låta vår
lydnad till Fadern bestämma vår livsstil? Ska vi låta vår värdsliga omgivning påverka vår
uppfattning av vad Fadern redan har fastställts i sitt ord?
Det är ingen tvekan om att det finns speciella arbeten där det är svårt, om inte omöjligt, att alltid
vara lediga på sabbaten. Människor inom sjukvård, polis eller andra samhällsnödvändiga yrken.
Sådana arbeten gör det svårt att vara lediga på grund av deras roterande schema. Men även inom
dessa typer av arbeten, har vi sett Fadern öppna upp andra möjligheter för att de troende ska kunna
följa och hålla sabbaten. Kärnpunkten är att du måste ha ett öppet hjärta till honom så att han kan
visa dig på andra möjligheter. Vi måste alltid göra vårt bästa för att lyda hans befallningar oavsett de
omständigheter vi lever med.
Vi kan inte nog understryka att vi förstår hur detta kan vara ett svårt problem för många. Helt enkelt
därför att de har jobb som inte tillåter dem att iaktta sabbaten. Samtidigt som vi anser att denna fråga
inte bör glömmas bort eftersom sabbaten är given oss som ett tecken mellan oss och Fadern.
Vi ser absolut inte ner på alla som är i den här situationen. Våra tankar går till dig och vi får
verkligen hoppas att Fadern kommer att öppna en dörr på ditt arbete så att du kan följa ditt hjärtas
önskningar. Med allt detta sagt är vi som tjänare av Guds ord, skyldiga att påminna oss alla om
vikten av att det här ämnet börjar i Guds ord.
2 Moseboken 31:15
Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN.
Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.
Detta är ett hårt tal. Vi vill belysa detta, inte för att säga att de som bryter mot sabbaten bör dödas,
helt enkelt eftersom det inte finns någon rådsförsamlingen i dag som kan genomföra denna dom,
utan snarare för att visa hur allvarlig denna fråga är för Fadern. Det är något som betyder mycket för
honom. Genom att veta att han är densamme i går, i dag och för alltid, vet vi att det betyder lika
mycket för honom i dag. När vi vet hur han ser på sabbaten, ska inte vi se det på samma sätt?
Tänk på det för ett ögonblick. Inte ens det grövsta brott ger en sådan straffpåföljd. I Faderns ögon

förtjänar en som bryter mot sabbaten ett högre straff än den som stjäl. Men i dagens samhälle
betraktas inte någon som bryter mot sabbaten som en lagbrytare. Inte ens om de bryter mot sin egen
sabbat på söndagen. Men att vara en tjuv kan få många konsekvenser.
Någon som bryter mot sabbaten förtjänar samma straff inför Fadern, som den som begår mord.
Detta är enormt allvarligt och förbises alltför ofta. Men det är svårt för oss att förstå allvaret i detta
på grund av det samhälle som vi har vuxit upp och för närvarande lever i. Faderns vägar är helt
främmande för världen runt omkring oss, vilket alltför ofta gör vår förståelse och vårt levnadssätt
främmande för Faderns vilja. Det bör vara vår bön att se på sabbaten på samma sätt
som vår Fader gör. Att bibehålla den som det tecken han etablerade mellan sig och oss - för evigt.
Det bör noteras att om du erbjuds att arbeta övertid på sabbaten, tror vi personligen att detta
alternativ bör avböjas, även om du "behöver" pengarna. Det hamnar i samma kategori som
2 Moseboken 34;
2 Moseboken 34:21
Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du vila.
Också under plöjningstiden och skördetiden skall du ha vilodag.
Även om de var i mitten av plöjning eller skörd, skulle de vara lydiga. De blev tvingade att
verkligen lita på Fadern. Oavsett om vädret var bra eller inte, hur brådskande det än var att få jobbet
gjort, var de befallda att lyda och hålla sabbaten. Oavsett hur stort behov vi är av pengar, är vi ändå
befallda att lyda och hålla sabbaten, att förtrösta på att hans vägar är högre än våra och att han
belönar dem som söker honom. (Hebréerbrevet 11:6)
Kom ihåg att Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Den är till för
vårt välbefinnande. Han vet vad som är bäst. Faktum är att när vi inte lyder genom våra val, talar
våra handlingar om för Fadern att vi tror att vi vet bäst. Således placerar vi vår myndighet över hans.
Det är en sak att man kämpar mot att behöva arbeta på sabbaten, men det är en annan sak att avfärda
den helt. Vi får inte glömma hur Fadern ser på denna dag.
2 Moseboken 31:14
Ni skall hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden,
ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk.
2 Moseboken 31:16
Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund.
3 Moseboken 16:31
En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall fasta. Detta skall vara en evig stadga.
Så gör det till din strävan att lyda och fira sabbaten genom att hålla den så som det tecken han har
upprättat mellan oss och sig. Även om ditt jobb kräver att du arbetar på sabbaten, försök göra det till
din strävan och be att han ger dig en möjlighet att hålla fast vid det som han etablerat som ett tecken
mellan oss och honom. Vi är nog överens om att Fadern arbetar på mystiska vägar men när du
öppnar ditt hjärta för honom i lydnad, är vi övertygade om att han på något sätt kommer att öppna
nya möjligheter för dig. I den galna värld vi lever i, är saker verkligen annorlunda än vad de var på
Bibelns tid. Idag kan man exempelvis gå till arbetet hela veckan och aldrig göra något fysiskt arbete.
Man arbetar vid ett skrivbord och utsättas sällan för någon fysisk belastning. Men de som har denna
typ av jobb, vet säkert ändå hur stress och spänningar kan vara enormt påfrestande.
Så hur vilar man från ett sådant arbete? Vissa behöver faktiskt göra något fysiskt. Träna, spela
tennis, promenera eller vad som helst. Det hjälper faktiskt att lindra kroppen från den stress som har

byggts upp under veckan. Vi vet att det finns de som kämpar med detta. Men normalt sett brukar det
inte vara de som är fast bakom ett skrivbord och en dator 40 timmar i veckan. Så länge som du vilar
från ditt arbete och inte kräver att någon annan ska arbeta, kan vi inte på Biblisk grund finna något
fel i detta. Kom ihåg: "Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.
En annan punkt att tänka på är att hjälpa vår nästa på sabbaten. Från ett hjärta av kärlek till Fadern
och till vår nästa ska vi leva våra liv. Detta är också hur Yeshua förklarar det i Lukas;
Lukas 14:5
Och han sade till dem: "Om någon av er har en son eller så bara en oxe som faller i en brunn,
skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat?"
Bara för att man vilar från sitt arbete för att hedra Herren på sabbaten, innebär det inte att man
vanärar honom genom att försumma det omedelbara behovet av hjälp hos en broder eller syster som
kan uppstå på denna dag. Vi måste vara medvetna om att skilja ut "omedelbara behov".
Vi måste göra vårt bästa för att verkligen utöva vår frälsning med fruktan och bävan varje dag.
Om du ser någon som inte iakttar sabbaten som du anser att den bör observeras, be för dem. Snart
kommer alla de frågor som omger ämnen som detta, att besvaras för oss alla. Men fram tills dess
måste vi sträva efter hjärtats renhet och hoppas på att vi alla arbetar på vår frälsning med fruktan och
bävan. I allt detta måste vi göra det till vår önskan att iaktta sabbaten som helig och ära den, så att vi
inte låter det bli en dag som vi bara använder för att behaga oss själva eller andra.
Jesaja 58:13-14
Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag,
om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära,
om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till
eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets
höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat.
Det är en dag som vi avskiljer för honom, vår familj och trosfränder. Det är den dag vi har att ära,
hålla helig och avskilja. I 4 Moseboken kan man läsa om en man som blev stenad för att samla ihop
ved på sabbaten. Många skulle säga att det låter hårt, men vad var det han samlade ved till?
Om han gjorde det i avsikt att hålla sig varm, håller vi med om att det verkar hårt. Men eftersom de
befann sig i en het öken, är anledningen att samla ved för att hålla sig varm ganska obegriplig.
Även om han behövde ved för att hålla sig varm, kunde han kanske lånat ved från grannar för att
hålla sig varm över en natt. Möjligheten finns att han faktiskt planerade och gjorde förberedelser för
arbete nästa dag. Han var alltså inte benägen att hålla Herrens sabbat. Det var som om han gjorde
det som han gjort alla andra dagar i veckan, istället för att göra det till en dag då han verkligen
gjorde ett undantag. Men hur är det med att att göra inköp på sabbaten? Att göra så att någon annan
blir tvungen att arbete på sabbaten? Det var en av de avgörande anledningarna till att det södra
Kungariket blev fördrivet till Babel;
Nehemja 10:31
När de främmande folken förde in handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen, skulle
vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då
avstå från alla slags krav.
Låt oss nu gå 3 kapitel framåt;
Nehemja 13:16-17
Tyrierna, som vistades där, förde in fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbaten till

judarna och i Jerusalem. Då förebrådde jag de förnäma männen i Juda och sade till dem:
"Hur kan ni handla så illa och vanhelga sabbatsdagen?
Lägg märke till allvaret när Nehemja bannar dem för att bryta sabbaten. Han sa att de var trolösa och
onda, att de vanhelgade den. Ska inte detta också vara vår syn på att bryta sabbaten? Hur lätt är det
inte att påverkas av världen runt omkring för att sänka våra ambitioner och inte ära det som Fadern
gav oss som ett tecken mellan honom och oss.
Nehemja 13:18-21
Var det inte därför att era fäder gjorde sådant som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över
oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten!"
Så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten, befallde jag att man skulle
stänga dörrarna och att de inte skulle öppnas förrän efter sabbaten. Jag ställde några av mina
tjänare på vakt vid portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen.
Då stannade köpmän och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten, och det
både en och två gånger. Men jag varnade dem och sade till dem: "Varför övernattar ni framför
muren? Om ni gör så en gång till, skall jag låta min hand drabba er."
Från den stunden kom de inte mer på sabbaten.
När han sa att han skulle låta sin hand drabba dem, talade han inte om silkesvantar precis.
Många har sagt att det spelar ingen roll om de går till affären för att köpa något på sabbaten eftersom
butiken ändå är öppen. Folk arbetar redan där. De säger att människor arbetar där även om de går dit
eller inte. Så vad är skillnaden? Frågan måste ställas; Vilket ljus skulle du då lysa för mäniskor runt
omkring dig? Vill du vara ett uttryck för lydnandens ljus som Kristus exemplifierade för oss eller
vill du vanhelga sabbaten?
5 Moseboken 5:14
Men 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, din oxe eller åsna eller något av
dina dragdjur, inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och
din tjänarinna skall få vila liksom du.
Många är snabba att säga att de inte har några anställda. Och det är kanske sant, men när vi köper
något i en affär, betalar vi den personen för att betjäna oss. Vid det korta ögonblick, är denne peron
vår tjänare och vi får den här personen att arbeta för oss. Fadern säger att detta inte ska ske på
sabbaten. Jag har också hört folk säga att detta bara gällde för de som bodde i Jerusalem.
Många kommer att referera till de verser vi läser i Nehemja beträffande detta. Men skrifterna är
ganska entydiga i att det inte är så;
3 Moseboken 23:1-4
HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa
som heliga sammankomster, de är mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den
sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra.
Det är HERRENS sabbat, var ni än bor. Detta är HERRENS högtider, de heliga
sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider:
Så var vi än bor är vi förväntade att iaktta allt vad Fadern har sagt oss om sabbaten. Varför skulle
den dag som blev given till oss inte behöva iakttas utanför Jerusalem? Skulle det inte vara logiskt att
den dag som vi fick som ett tecken också vara ett tecken för oss att leva ut inför alla folk? Inför dem
som bor utanför Jerusalem? Det är förväntat att världen inte följer Guds befallning om sabbaten,
men skall vi rätta oss efter dem, eller skall vi följa i vår himmelske Fader genom att sprida hans

ljus? Har du någonsin begrundat Herrens bön? "Tillkomme ditt rike; ske din vilja, så som i himlen,
så ock på jorden." Det är Guds vilja att alla människor kommer till bättring och vandrar på hans
vägar. Han vill att vi skall vara hans ljus till dem. Inte att vara en del av problemet, utan en del av
lösningen. Så kom ihåg, vi ska inte låta någon vara vår träl eller trälinna på sabbaten.
Det väcker upp en annan fråga; "Kan man göra "online" inköp på sabbaten eftersom ingen
egentligen arbetar?" Det är helt enkelt en transaktion som normalt inte behandlas förrän följande
måndag. Detta ämne kan besvaras hur som helst beroende på vem du talar med. Ärligt talat tror vi
att du behöver reda ut detta med Fadern. Om inte köpet är en absolut nödvändighet eller ett nödfall,
eller för att dra upp din oxe ur en brunn ska du nog avstå. Vår familj undviker alla inköp på
sabbaten. Främst på grund av versen som tidigare omnämnts;

Jesaja 58:13-14
Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag,
om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära,
om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till
eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i HERREN,
och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel.
Så har HERRENS mun talat.
Vi förstår att det finns många åsikter om detta och vi hävdar inte på något sätt att vi har några svar.
Det är helt enkelt vår övertygelse och vi hoppas att du följer din Fader på det sätt som du tror han
leder dig. Så hur är det med resor på sabbaten? Jag har haft flera människor, sådana som inte följer
Toran, tala om för mig att jag kan inte resa längre än en sabbatsdagresa på sabbatsdagen.
Jag frågar dem om det står i lagen? Det normala svaret är;
"Tja, jag vet inte precis, men jag vet att det står där någonstans."
Det här är ett typiskt exempel på hur någon citerar människor och inte skriften.
Ingenstans i Torah, lagen, hittar vi någon instruktion om "sabbatsresa". Den finns bara inte.
Så var kommer då detta ifrån?
Apostlagärningarna 1:12
Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära
staden, en sabbatsväg därifrån.
Benämningen "en sabbats dagspromenad" kom från fariséernas muntliga lag som senare blev känd
som Talmud. Vissa pekar på den här skriften och säger att lärjungarna följde denna lag av lydnad till
sabbaten. Men den här versen beskriver ett bestämt avstånd av ett ofta förekommande mått.
Det innebär inte att Jesu efterföljare var tvungna att hålla en Fariseeisk tradition. Inte någonstans
finns det en sådan instruktion i lagen. Inte heller ser vi någon av lärjungarna följa ett bud som inte är
grundat i Guds ord. Det enda som finns är den här versen;
2 Moseboken 16:29
Se, HERREN har givit er sabbaten. Därför ger han er på sjätte dagen bröd för två dagar.
Stanna därför hemma, var och en hos sig. Gå inte hemifrån på sjunde dagen."
Fariséerna ville definiera hur långt en människa kunde gå på sabbaten utan att bryta 2 Moseboken
16:29. Så de uppfann en sabbatsdagspromenad, som var ungefär en mil. Men Guds lag är inte så
specifik. Vi bör inte resa så långt så att vi tröttar ut oss, så en resa på en sabbat bör vara lätt och inte
betungande. Sabbaten handlar om vila. 2 Moseboken 16:29 innebär att vi bör befinna oss i närheten

av där vi bor, men inte att vi inte kan resa inom vårt eget område, något som inte skulle vara
speciellt tröttsamt. Ett annat exempel på den muntliga lagens blurriga innebörd är att Yeshua ansågs
"bryta" sabbaten i fariséernas ögon.
Johannes 5:18
Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan
också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.
Här ser vi en anklagelse om att Yeshua bröt sabbaten. Vad gjorde han eftersom de ansåg att han bröt
sabbaten? Bakgrunden här är att Yeshua botade en lam man och befallde honom att ta sin säng och
gå. Så i fariséernas ögon bröt han sabbaten på två sätt. Han helade på sabbaten och sa till den lame
att ta sin säng och gå. I båda fallen hade fariséerna lagt till bud som ansåg detta bryta mot sabbaten.
Lägg märke till att det bara var fariséernas tillagda muntliga bud och inte Guds lag. Det bör noteras
att de nya lagar som lagts till hade goda avsikter till en början.
De var menade att hjälpa Guds folk att inte komma i närheten av att bryta mot Guds lag. Ett staket
om du så vill, för att hålla dem borta från olydnad. Men de nya muntliga lagarna blev upphöjda av
ledarskapet till samma status som Guds lag. Det är därför Gud sa;
5 Moseboken 4:2
Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla
HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.
När det kom till helande på sabbaten, stod Yeshua för medlidande och fariséerna för korrektheten;
Lukas 13:10-17
En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en
sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne,
kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade
han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren
blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Sex dagar skall man
arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten." Då svarade Herren honom:
"Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder
bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i
arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?" Vid de orden skämdes alla hans
motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.
Det finns många antaganden människor gjort om vad de tror om sabbatsdagen eller någon av Guds
instruktioner också för den delen. Problemet är att många av dessa antaganden är baserade på
människoskapade regler som har gått vidare genom tidsåldrarna och inte är baserats på Guds ord.
Så vi ber dig att vara uppmärksam på det som du anser vara rätt. Se till att det är grundat i skrifterna
och inte på traditioner. Om det finns en skillnad i uppfattningen om någon särskild vers så är det
OK. Vi kan alla lära oss och växa vidare därifrån. Vi måste grunda oss på skriften och inte på något
som vi har ärvt från våra trosfäder. Vårt mål bör vara att växa till av Guds ord, inte av mänskliga
synpunkter. Det har sagts att "vi är alla på en resa, så länge vi fortsätter att lyssna,
lär och handlar därefter.
Så länge vi alla har ett ödmjukt hjärta inför Fadern, kommer han att leda oss in i sin trofasthet.
Vad sägs om resande på sabbaten?
Jag har en god vän vars jobb kräver att han måste vara borta ibland på helgerna. Han har gjort det till
en skylt som han placerar på sin dörr "bry dig inte" under hela sabbatsdagen, bara för att se till att

ingen städar hans rum. Han går den där lilla extra milen för att se till att ingen arbetar på sabbaten.
Det är ingen tvekan om att detta kan vara svårt, men det är inte omöjligt.
En annan fråga som ofta diskuteras om sabbaten är matlagning.
Så låt oss titta på några verser här och se vad vi kommer fram till.
2 Moseboken 16:23
Då sade han till dem: "Detta är vad HERREN sagt. I morgon är det sabbatsvila, en HERRENS
heliga sabbat. Baka nu det ni vill baka och koka det ni vill koka. Men allt som blir över skall ni
spara åt er till i morgon."
Det är en uppmaning till att all tillagning av mat för sabbaten skall göras dagen innan.
Så det är inget tvivel om att det inte skall göras någon matlagning på sabbaten. Men låt oss komma
ihåg att laga mat på den tiden var mycket olikt vad det är i dag. När man skulle laga mat så började
de med nästan ingenting och gjorde så nästan varje gång. Matlagning i sig var ett hantverk.
Det var anledningen till att de fick i uppdrag att tillreda dagen innan sabbaten började.
Denna instruktion gavs för att alla skulle kunna observera sabbaten och njuta av den.
Men i dag är det betydligt enklare när det gäller tillredning. Ta t ex en fryst maträtt som du kan köpa
i livsmedelsbutiken. För att tillaga rätten är allt du behöver göra att ställa in den i ugnen i 45 minuter
eller så. Det är allt. Innan du vet ordet av står middagen på bordet.
Det vore en överdrift att kalla det arbete.
Men även med all modern utrustning och köksredskap, kan tillagningen av en måltid kräva en del
arbete, om vi tillåter det. Även om jag personligen inte upplever att göra en smörgås eller en enkel
sallad kan anses vara arbete, är ju en fullständig måltid en annan historia. Detta är något som vi
verkligen måste närma oss med en träls hjärta. Jag har talat med många som började att göra något
på Sabbaten som de ansåg vara lätt och snabbt att tillreda. Men när de väl var klara sa de
"aldrig igen". Det skulle kunna kallas mognadsprocess.
Uppenbarligen finns det bud som är mycket tydliga när det gäller sabbaten och vi bör korrigera oss i
dessa frågor när sådana situationer uppstår. Men vissa saker är inte så klara på vad som definieras
som arbete. Vi måste vara försiktiga och inte döma andra i hur de iakttar sabbaten. Även om de inte
följer den på det sätt som du tycker att den skall följas, så är de i alla fall inte upproriska.
Vi är ganska långt borta från att veta hur allt skall observeras så vi kan bara göra vårt bästa för att
hålla våra hjärtan öppna till Fadern när vi vandrar på hans vägar. När våra ögon öppnas för något,
det kan vara från en kollega, en troende eller något som talar direkt till våra hjärtan, behöver vi
ödmjukt hålla en tjänares attityd och inte tillåta våra hjärtan att bli förhärdade efter vårt eget
tyckande. Vi får aldrig glömma att vårt mål är att fortsätta söka efter hans vägar och inte försöka
rättfärdiga våra egna. En del har använt 2 Moseboken 35:3 för att påpeka att matlagning inte är
tillåtet på sabbaten.
2 Moseboken 35:3
Ni skall inte göra upp eld på sabbaten, var ni än bor."
För en mer detaljerad studie av denna vers, vänligen se vår undervisning med rubriken
“No Fire on the Sabbath.”. För inte så länge sedan fick vi en intressant fråga.
"Hur fungerar det med en hemmafrus "sabbatsvila?"
Eftersom det vanligtvis är deras jobb att ta hand om barn, hur kan hon då anse att en viss dag är
"vila" eller "åsidosatt" från resten av veckan? Flera förslag diskuterades i detta samtal.
Slutsatsen blev att barn fortfarande behöver vård. Djur och människor behöver fortfarande äta på
sabbaten, men toaletter behöver inte vara tvättade, tvätten kan vänta och golv behöver inte städas.

Det bästa är att arbeta tillsammans för att få så mycket gjort under veckan så att du kan ha den dagen
att "glädja" dig åt med dina barn. Massor av tid för lek, berättelser, konst med mera.
En dag att fokusera på Herren och din familj utan arbete. Vad är ett bättre sätt än att undervisa om
kärlek till YHWH för dina barn och att ha sin glädje i dem.
Maten kan vänta. Sängarna kan få vara obäddade. Du behöver inte bekymmra dig över småsaker.
Planera i förväg och låt det var till senare så gör du sabbaten till en fantastisk dag för alla.
Något som vi aldrig får glömma är att Sabbaten är en dag som vi firar ihop med andra troende.
3 Moseboken 23:3
Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig
sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor.
Det är då vi lär och växer med varandra. Det är där vi delar vår föregående veckas erfarenheter, våra
framsteg och behov. Det är där vi lär oss att bli den kropp som Paulus nämner i 1 Korinterbrevet 12.
Ingen människa människa är en isolerad ö. Vi är alla skapade med behov av andra. Sabbaten är där
vi lär oss att förstå detta behov. Det är där vi lär oss att vi alla har olika perspektiv på Guds ord.
Vissa kan vara rätt och en del kan vara fel. Och så vi lär oss Ordspråket;
Ordspråksboken 27:17
Järn skärper järn, den ena människan den andra.
Betyder det att vi kan träffas på andra dagar? Naturligtvis. Det anser vi att man bör göra, alla dagar
om så är möjligt. Men sabbaten är en dag som Fadern befallde samtliga av hans folk, runt om i
världen att samlas. Det problem som finns för en del är att de inte vet om de har några trosfränder i
sitt område, vilket gör det svårt, om inte omöjligt, att samlas med andra troende. Vi vet att det finns
de som har stort utbyte i att titta på församlingar som utbjuder sin undervisning på nätet.
Även om vi medger att det definitivt är bättre än ingenting, hoppas vi att du inte nöjer dig med detta.
Sluta inte söka efter andra troende i ditt område. Mötet med andra på nätet kan vara en fantastisk
upplevelse men inget går upp mot mötet med troende ansikte-mot-ansikte. Om du är i behov av att
finna troende i ditt område som vill fira sabbaten som du gör, kan du gå till vår webbplats
TestEverything.net och klicka på "andra" knappen på vänster sida.
Även om det inte finns någon i ditt område just nu, lämna ändå ditt namn, och e-postadress i det
område du befinner dig. Andra som finns i ditt område kan senare kan hitta dig. Kom ihåg att det är
en dag som består av en helig församling eller helig sammankomst. Så gör det till ditt mål att sträva
efter lydnad till Fadern. Om Herren vill så kommer du förhoppningsvis att få kontakt med någon i
ditt område inom kort. Med detta sagt, när är då den rätta tiden på dagen för att fira sabbat.
En biblisk dag är från solnedgång till solnedgång. Sabbaten är alltså från solnedgången på fredag
kväll till solnedgången på lördag kväll.
Några försöker att hävda att ingen riktigt vet vilken dag i veckan den sjunde dagen är. Så de hävdar
att vi nu kan göra vilken dag som helst till sabbat eftersom det inte finns något säkert sätt att
verkligen veta vilken den 7:e dagen är. Vi vet emellertid att Yeshua var tvungen att lyda Guds
befallning för att vara utan synd enligt Guds lag. Det behövs inte mycket studier för att inse att det
första århundradets troende följde Yeshua i att iaktta lördagen som sabbatsdagen. Det var Katolska
kyrkan som senare ändrade Sabbaten till söndag, den första dagen i veckan. De tvingade alla att
överge den sjunde dagens sabbat som exemplifierades av lärjungarna och deras efterföljare.
Det faktum att någon pekar på söndagen, första dagen i veckan, som den "nya" sabbaten på grund av
uppståndelsen, bör vara ytterligare en punkt som bevisar att lördag är den sjunde dagen.
Det är däremot en blygsam debatt i detta ämne.

Det finns även några som håller fast vid något som kallas "månsabbaten". Vi kommer att beröra det
i en helt annan undervisning. Lägg också märke till att om nu sabbaten inte var någon stor fråga för
Fadern efter uppståndelsen, varför säger Yeshua till sina anhängare, som levde i Judeen i den sista
tiden, att bedja att deras flykt inte skulle behöva äga rum på sabbaten. Varför ens referera till
sabbaten i en framtida händelse om den verkligen inte hade någon betydelse längre. Vad vi ser är att
det är lika viktigt för Fadern i dag som det var från början. Det är det tecken som han har gett oss.
Hesekiel 20:12
Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle inse att
jag är HERREN som helgar dem.
Det är detta förbund han givit oss.

2 Moseboken 31:16
Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund.
Låt oss göra det till vår önskan att förnya detta förbund med Fadern så hela världen inte har något
tvivel om vem vi tillhör. Låt oss inte glömma att sabbaten kommer att iakttas när Kristus kommer
tillbaka;
Jesaja 66:23
Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor
komma och tillbe inför mig, säger HERREN.
I själva verket säger både Jesaja och Mika att lagen kommer att undervisas på den dagen.
Hela lagen. Det inkluderar också sabbaten.
Jesaja 2:3
Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg,
till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans
stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.
Eftersom lagen följdes innan Kristi död på korset och självklart kommer att följas efter det att
Yeshua kommer tillbaka, finns det då någon mening med att Fadern skulle ha tagit bort lagen i
mellantiden? När jag diskuterade detta ämne med en vän svarade han med orden; "Men det är ju inte
bekvämt att gå till kyrkan på en lördag eller att iaktta den som Sabbat.” Då kunde jag bara tänka i
mitt hjärta; "Nu skall vi tjäna Gud av bekvämlighet och inte av lydnad."
Jag kan inte hjälpa att jag kom att tänka på den här versen;
1 Krönikerboken 21:24
Men kung David svarade Ornan: "Nej, jag vill köpa det mot full betalning.
Jag vill inte åt HERREN bära fram det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för
intet."
Tjänar du Gud på dina villkor eller hans? Vill du tjäna honom i bekvämlighet eller i lydnad? Så här
är det; Att fira sabbaten är inte populärt i en värld som är inställd på att vi måste tjäna mer pengar.
Vi lever i ett uppskruvat samhälle där att stanna upp och vila oss en dag i veckan verkar vara
främmande för oss. Men det är faktiskt något som är till vår fördel. Sabbaten lär oss att vara stilla
inför Herren, att lugna ner våra hjärtan och lyssna. Många frågar sig ofta vad de ska göra på
sabbaten. Vi kan inte tala om vad du ska göra, inte heller vill vi försöka. Jag kan dela med mig av

vad jag och min familj gör och hoppas att du kan få några nya idéer som kan hjälpa dig och din
familj eller föda andra idéer. Först måste jag erkänna att det var svårt för mig och min hustru att
vänja oss att iaktta sabbaten till en början. Helt enkelt därför att vi lever i "Egypten" om du så vill.
Vi var helt enkelt vana vid denna livsstil. Högt tempo, alltid full fart. Arbete varje helg.
Jag kommer ihåg när min familj började fira sabbat. Det var verkligen främmande.
Vi var helt enkelt så vana att åka hit och dit. Köpa, köpa. Göra sysslor i hela huset. Precis som alla
andra gör. Det första sabbaterna, efter att ha läst veckans Torahtext och vilat lite, satt vi och grämde
oss, rullade våra tummar och sa; "Vad ska vi göra nu?" Det enkla faktum att vi kämpade med detta
visade på att vi inte var förberedda och disiplinerade till att verkligen vila. Det var ett tydligt bevis
på att våra liv var tämligen påverkade av världen runt omkring.
Men idag skulle vi inte vilja byta den mot något. Allvarligt talat är det en dag som verkligen är
avsedd för att umgås med Yeshua. I vårt hus har vi gjort det till en tradition att sova lite längre på
sabbatsmorgonen. När vi vaknar har jag alltid ett bibelstudie med våra barn.
Ibland gör vi även ett skådespel av de berättelser som vi läser. När vi sedan är färdiga med vårt
bibelstudie, har vi nästan alltid färgläggningssidor som relaterar till vårt bibelstudie som jag skrivit
ut för oss alla att färglägga.
Därefter ger vi oss iväg till vår gemenskap som träffas i en väns hus under resten av dagen.
Det finns många saker som du kan göra för att få det till att bli en speciell dag för dig och din familj.
Vi hoppas att Fadern kommer att hjälpa dig att göra den till en speciell dag. En dag tillägnad honom.
När du gör det kommer andra att tycka det är konstigt att du inte går ut och handlar.
Att du har gjort den till en vilodag och inte en arbetsdag. Att du gjort den till en avskiljd dag.
Tro mig när jag säger att när det gäller att iaktta Sabbaten, kommer du att stå ut i andras ögon.
Men är det inte vad vi ska göra?
Shalom.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

