
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 4 
Ølgod kirke 23. november 2008 kl. 10.45 
 

Det tredje Bud: ”Husk sabbatsdagen og hold den hellig” 
 

Præludium: ”Vi kommer til dit hus” – Postludium: ”Wenn Wir in höchsten nöten sein“ – koral af J.S.Bach 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig, fordi du har givet os dit hellige ord og lader det blive forkyndt alle vegne. Dit ord er 
jo som et lys i mørket. Tak for, at du har givet os én dag om ugen, som er særlig beregnet til at høre og 
læse dit ord, og tak for, at du vil bruge os til at bringe Ordet videre. Vi takker dig også for, at du har 
givet os hviledagen til afslapning og fornyelse. Tak, at hvile og arbejde betinger hinanden, så vi kan 
hvile, når vi har arbejdet, og arbejde, når vi har hvilet. 
Vi beder dig om din hjælp til at holde hviledagen hellig midt i en verden, som presser eller lokker os til 
at forvalte hvile- og helligdagen anderledes end hensigten i budet. 
Vi beder om nåde til at leve i din frihed uden at ligge under for menneskeskabte krav om at tænke, tale 
og handle på bestemte måder og blive til evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med 
dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. 
 

GT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog: [De ti bud] 
8Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; 
10men 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. 11For 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. (2. Mosebog 20,8-11 – side 73) 
 

NT-læsning 
Denne hellige lektie skrives i Hebræerbrevet: 
1Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at 
komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. 2For vi har fået det glædelige budskab forkyndt 
ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte 
det. 3For når vi kan komme ind til hvilen, er det, fordi vi tror, sådan som han har sagt: 
Så svor jeg i min vrede: De skal aldrig komme ind til min hvile, 
og det sagde Gud, skønt hans gerninger var færdige, fra verden blev grundlagt. 4For et sted har 
han sagt således om den syvende dag: »Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine 
gerninger,« 5men på dette sted derimod: »De skal aldrig komme ind til min hvile.« 6Det står 
altså endnu tilbage, at nogle kommer ind til hvilen, og de, der tidligere havde fået det glædelige 
budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. 7Derfor fastsætter han for anden gang 
en dag, som skal være »i dag«, idet han efter så lang tids forløb taler ved David, som det før er 
nævnt: Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde. 
8For hvis Josva havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt om en anden dag. 
9Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. 10For den, der er kommet ind til hans hvile, har 
også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. 11Lad os altså være ivrige efter at 

komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på 
grund af en tilsvarende ulydighed. 
12For Guds ord er levende og virksomt og skarpere 
end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så 
det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er 
dommer over hjertets tanker og meninger. 13Ingen 
skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet 
og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab 
for. (Hebræerbrevet 4,1-13 – side 1100) 



Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: [Aksplukningen på sabbatten] 
1På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og 
spise. 2Da farisæerne så det, sagde de til ham: »Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.« 
3Men han sagde til dem: »Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne, 4hvordan han gik ind i 
Guds hus og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? 
5Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker sabbatten i templet og det uden at pådrage sig 
skyld? 6Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! 7Havde I fattet, hvad det betyder: ›Barmhjertighed ønsker jeg, 
ikke slagtoffer,‹ havde I ikke fordømt de uskyldige. 8For Menneskesønnen er herre over sabbatten.« 
 

 [Helbredelsen af manden med den visne hånd] 
9Jesus gik videre derfra og kom ind i deres synagoge. 10Og se, der var en mand med en vissen hånd. Og for at de kunne 
anklage Jesus, spurgte de: »Er det tilladt at helbrede på en sabbat?« 11Men han sagde til dem: »Hvem af jer, der har et 
får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? 12Et menneske er dog meget mere 
værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat.« 13Da sagde han til manden: »Ræk din hånd frem!« 
Han rakte den frem, og den blev rask igen som den anden. 14Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham slået 
ihjel. (Mattæus-evangeliet 12,1-8 (9-14) – side 872) 
 

Luthers lille Katekismus 
1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 965 
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De ti Bud 
Det tredje bud: 
Du skal holde hviledagen hellig.  
 
Hvad vil det sige? 
SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke 
ringeagter forkyndelsen og hans ord, men holder 
det helligt, gerne hører og lærer det. 

Det tredje bud  
Husk hviledagen og hold den hellig. 
 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi 
ikke nedvurderer hans ord. I stedet skal vi 
holde Guds ord helligt, gerne høre det og lære 
det. Og vi har lov til at hvile fra vores daglige 
arbejde en dag om ugen. 

 

Sabbat – søndag De kristne begyndte tidligt at fejre den første dag i ugen som helligdag. 
 

Hviledag – helligdag Det 3. bud taler om dagen som både en hviledag og helligdag  
 

Påbud – tilladelse Budet er ofte blevet belagt med krav frem for frihed fra arbejdet. 
 

Frihed – pres  Som kristne lever vi i en verden, der udjævner forskellen på dagene med de  
udfordringer til bevidste valg, som vi bør tage. 

 

Tid til bøn og Guds ord Budet giver os en mulighed for at tage os tid til menighedens fællesskab. 
 

Arbejde - hvile Budet minder os om en orden, der både er timelig og evig! 
    

Petter Dass digter om Katekismus 

Det 3. bud: Husk hviledagen og hold den hellig 
Melodiforslag: På Gud alene 
 

1. Vi vil begynde 
det tredje Herrens bud, 
til kirken skynde. 
Sabbat er sat af Gud; 
velkommen være 
du hellig´ hviledag, 
du skal os lære 
Guds gode velbehag 
og os forære 
en himmelgod forsmag. 

2. Nu dagen skrider 
og mørket falder på; 
sabbatens tider 
må til en ende gå. 
O Gud, vi prise 
dit navn i evighed 
for sjælens spise 
for hus- og kirkefred 
for ro og lise, 
for god samvittighed. 

 

 


