Shabbatsmåltid
Sabbatten bliver af jøder anset som den vigtigste højtid. Den indledes allerede fredag aften en med
synagogegudstjeneste. Derefter går man hjem til et sabbatsmåltid, bøn og sang. Vi holder et messiansk
sabbatsmåltid.
A) Sabbat i GT:
 En af de tre ”paradis-gaver”: arbejde, sabbat og ægteskab
 Sabbat´en begrundes med:
o 1. …at ligesom Gud hvilede på den syvende dag efter skabelsen, sådan har vi også brug for
hvile: ”Husk sabbatsdagen, [så I holder] den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad
du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst
arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og
heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet
med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet
sabbatsdagen og helliget den”

(Ex 20:9-11; sml. Gen 2:2f; Ex 31:13-17).
o 2. …at vi har brug for en dag til at blive stille for, hvad Gud har gjort imod os: ”Giv agt på
sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig. I seks dage må du
arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du
ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller
trælkvinde, din okse, dit æsel eller et hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke den fremmede i
dine byer; din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv. Husk, at du selv var træl i
Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har
Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen”

(Deut 5:12-15).

B) Sabbat´en er opfyldt i Jesus:
 Sabbat´en i GT peger frem mod den fred med Gud og evige hvile, som findes i troen på Jesus: ” Lad
derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller
sabbatter. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus”




(Kol 2:16f; sml.

Matt 11:28; Mark 2:27. Se også Gal 4:8-11; Rom 14:5f).
Som Israels folk i GT havde brug for en dag med fysisk og mental hvile OG en dag til at huske på,
hvad Gud havde gjort for dem, sådan har vi også brug for begge dele i dag.
At vi fejrer sabbat – og ikke ”bare” holder hviledag – er for at leve med i jødernes hverdage og
festdage og igennem dem pege på Jesus (1 Kor 9:20.22)!

C) Sabbat´en er forbillede på den evige hvile:
 ”For hvis Josva havde ført den ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt om en anden dag
[gennem David i Sl 95]. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til
hans hvile, har selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige
efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af den tilsvarende ulydighed” (Hebr
4:8-11).

Lysene
I jødiske hjem tændes 2 lys lige før solnedgang, som regel af moderen. Dette gøres for at symbolisere
overgangen fra hverdagen til hviledagen. Desuden står lysene for ordene ”Shamor” – du skal tage vare på

…… og ”Zachor” – du skal huske på …..
Vi vil her desuden tænde de 2 lys fordi Jesus Messias er verdens lys, og fordi vi skal være lys for ham i
denne verden, for de mennesker vi er i blandt.
Baruch ata Adonai Eloheinu, melech ha-olam, asher kidshanu b´mitzvohtav, vetzivanu lehiot or legoyim,
venatan-lanu Yeshua meshichenu, haor laolam

 מלך העולם אשר קידשנו במצוותב וציוונו להיות אור ל,ברוך אתה אדונים אלוהינו
 האור לעולם,ונתן לנו ישוע משיחנו
Velsignet er du O, Herre vor Gud, universets konge som har helliget os ved dine befalinger og befalet os at
være lys for verden og som har givet os Yeshua vores frelser, verdens lys.

Vinen
Der skænkes vin op i et enkelt bæger
Sl. 104, 13-15:
Du vander bjergene fra din højsal, jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro til kvæget og
planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde.
Deres ansigt glinser af olie, og brødet giver mennesket nye kræfter.
Manden løfter vinen og beder velsignelsen
Baruch atah Adonai Eloheinu, melekh ha-olam, borei pri hagaffen
Velsignet er Du O, Herre vor Gud, universets konge, som skaber vinstokkens frugt.

Brødet
Challot er dækket med et stykke hvidt klæde, som symboliserer at mannaen faldt som dug. De to brød
symboliserer den dobbelte portion af manna.
Sl. 78,23-25:
Så gav Han befaling til skyerne deroppe, Han åbnede himlens døre og lod det regne over dem med manna,
korn fra himlen gav Han dem at spise; mennesker spiste engles brød, Han sendte dem føde, så de blev
mætte.
2 mos 16, 22a + 23a:
Den sjette dag samlede de dobbelt så meget, to omer til hver…. Det er det, Herren har befalet: I morgen er
det hviledag, hellig sabbat for Herren.
Husfaderen flytter klædet og beder velsignelsen:
Baruch ata Adonai Eloheinu, melech ha-olam, ha-motzi lechem min ha´aretz
Velsignet er du, O Herre vor Gud, universets konge, som bringer brød fra af jorden.
Brødet brækkes og deles ud. Vi skærer det ikke ud, fordi vi vil huske den evige sabbatshvile, hvor Jesus
Messias skal være konge og alle våben, sværd og knive skal smeltes om til plovjern og markredskaber. Es.

2,4
Brødet kan dybes i salt. En af traditionerne siger, at det er for at huske på ,at Gud sagde til Adam, at han i
sit ansigts sved skulle spise sit brød. Og at vi skal huske på, at vi er jordens salt (matt 5)
Shabbat Shalom!!!
Sang:
Lovet være du, Herre vor Gud verdens konge. Lovet være du, Herre vor Gud verdens konge,
som lader brødet fremgå af jorden, som lader brødet fremgå af jorden.
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