
Predikan idag handlar om vårt behov av vila i en tid av trötthet. Många 
idag funderar på vad det är som gör att livet inte går ihop, tiden räcker 
inte till. Allt går snabbare men problemet är att det ger oss inte mer tid 
över utan snarare tvärtom. Just i denna tid tror jag det är ganska bra 
för oss som efterföljare till Jesus och som församling att fundera på 
vad jag gör med min tid. Just rytmen av regelbunden vila lyfts gång på 
gång i Bibeln. Men hur ser det ut i våra späckade livsscheman? 
 
Hur kan vi relatera till det urgamla hebreiska ordet sabbat som 
betyder vila från arbete? Eller till ordet vilodag som det kallats i den 
kristna kyrkan genom historien. Går de här begreppen ihop med vår 
flexibla och moderna livsstil? 
 
Jag gjorde en sökning på Google på orden utbrändhet och vilodag. 
Gissa vilket som gav flest träffar. Utbrändhet gav 4 ggr fler. Men det 
var ändå överraskande att det var så många på ordet vilodag så jag 
kollade lite vad det handlade om. De flesta handlade om att ha en 
vilodag från träningen på gymmet eller vilodag från festande. Men en 
del handlade faktiskt om just en dag av vila. 
 
Ni kan berättelsen om när Gud skapar.  
1 Mos 2:1-3 
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde 
dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde 
dagen efter allt han gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och 
gjorde den till en helig dag, ty den dagen vilade Gud sedan han utfört 
sitt skapelseverk. 
 

Gud hade jobbat hårt, var färdig, och behövde ta en dag av vila. Jag 
vet inte vad du funderar på i dom här verserna, men min fråga blir: 
Vad gjorde Gud när han vilade?  
 
Judarna har praktiserat denna rytm genom tiderna och haft lördagen 
som sin vilodag - sabbat. Med tiden fick den en lagtvingande praktik 
och i 2 Mos 31: 15 säger Gud till Mose att: 
Sex dagar av arbete får utföras, men på den sjunde dagen är det 
sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något 
arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.....den är ett evigt 
tecken som förenar mig och israeliterna, ty på sex dagar gjorde 
Herren himmel och jord, men den sjunde dagen vilade han och 
hämtade andan. 
 
Ord och inga visor - jobbar du på sabbaten dör du 
Börjar du fundera på förra söndagen nu när du målade hallen och vad 
det kommer leda till? Lugn, det är lördagen som är veckans sjunde 
dag. Så ska du följa alla bud i gamla testamentet om sabbatsvila så är 
det fredag afton till lördag afton du ska vila. Att kristna har lagt 
vilodagen på en söndag är för att Jesus uppstod en söndag och det 
blev de första kristnas glädjedag. En dag för vila blev det först på 300-
talet när kejsar Konstantin gjorde söndagen till vilodag för alla i 
Romarriket då de skulle vila och be oavsett vad de trodde. Konstantin 
var den som tog den kristna tron från minoritet till hela Romarrikets 
statsreligion. Innan blev du förföljd om du var kristen, efter blev du 
förföljd om du inte var kristen.  
 
Men vi får också veta lite mer vad Gud gjorde på vilodagen - han 
hämtade andan. Det är så skönt uttryckt!  



Sen säger också Jesus att det är tillåtet att göra gott och fixa mat på 
sabbaten. I Mark 2:27 säger han: Sabbaten blev till för människan och 
inte människan för sabbaten. 
Det är en mening som jag skulle önska att du tog med dig hem denna 
söndagen. Vilodagen blev till för dig. För att du ska må bra och få 
hämta andan. För om Gud som skapat oss behöver hämta andan, så 
behöver nog jag det också. 
 
Men vad kan detta innebära praktiskt då? Hade du frågat en person 
här i kyrkan för 60 år sedan skulle jag tro att det givna svaret hade 
varit - inget kroppsarbete på en söndag, och kanske också inget nöje 
eller lek. 
Men idag då? 
Jobbar man praktiskt kan ju tid att tänka och fundera vara vila, men 
tänker och funderar man 40 timmar i veckan på jobbet kan det vara 
skönt att vila lite med att snickra eller påta i trädgården. 
Är man borta mycket på jobb i veckorna så kan tid med barnen vara 
vila, men är man hemma med barn hela veckorna så är tid för sig 
själva borta vila. 
Rör man sig mycket bland människor och är väldigt social i jobbet kan 
tid i ensamhet vara vila, men är man väldigt ensam hela veckorna 
som egenföretagare eller kanske pensionär kan tid med vänner var 
vila. 
Jobbar man måndag till fredag och grejar lite hemma på lördagen är 
söndag en given vilodag. Men är man t.ex. pastor som jag, eller 
kanske barnmorska eller vårdare så är ofta söndagen är en dag full av 
jobb. 
Och hur praktiserar man vilodag när man är en småbarnsfamilj, 
småbarn har ju ingen snoozeknapp som klockradion. Man kan ju i och 
för sig rymma hemifrån, men det är ju inte så kul för ens man eller fru. 

 
Ni märker att det inte är jättelätt och definiera vad en vilodag är. Men 
kom ihåg att vilodagen finns till för dig - just i din situation. 
 
Vad ska man då pyssla med på en vilodag, förutom det givna att vila 
från det som är ens arbete? Vilket kan vara lättare om man till vardags 
gör något mer handfast. Det är enklare att ta en dag och inte sitta i 
kassan på ICA, eller inte laga någons tänder, eller inte svetsa. Tänker 
man på jobbet är det svårare att inte tänka lite även på vilodagen. En 
tanke kommer lättare i ens väg än en patient eller ett hus. 
 
Det kristna i alla tider har pysslat med på vilodagen förutom att vila 
från vardagens arbete har varit tillbedjan, bön, reflektion och 
relationer. Psalm 92 börjar: 
En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och 
att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din 
nåd och var natt din trofasthet. 
Det är helt enkelt gött att ha en dag i veckan, en rytm att få tillbe med 
andra som tror, få be och tacka Gud. Ibland känns det som ordet 
vilodag får en känsla av tristess över sig, men att kristna började 
träffas på söndagar var ju för att få vara glada tillsammans över att 
Jesus uppstod en söndag. Glada - det är alltså fullt tillåtet att vara 
glad och ha roligt på vilodagen. 
 
Du behöver inte heller dra dig undan i en garderob i ensamhet om du 
inte vill just det. Vilodagen ger dig tid, tid för relationer, med Gud, med 
din familj, med din partner om du har det, med dina barn, med dina 
vänner och med människor som behöver dig. 
Det fanns en kristen rörelse i England på 1600-talet som kallades 
puritanerna. De menade att man inte fick kyssas eller älska med 



varandra på vilodagen för det var synd. En präst vägrade t.o.m. att 
döpa barn som fötts på en söndag eftersom han trodde att barnet då 
hade blivit till just på en söndag och med andra ord var komna ur 
synd. Ända tills hans fru råkade få tvillingar på just en söndag... Ta 
hand om varandra på vilodagarna, ta hand om din man eller fru, ta 
hand om dina barn. Vårda dina relationer, det är inte synd, det är vad 
Gud vill med vilodagen. 
 
Det finns en rytm inbyggd i skapelsen med regelbunden vila, en dag 
att hämta andan. Idag finns en utbredd trötthet i hela samhället. Att 
praktisera vilodagen är klurigt för många av oss men jag tror att det är 
Guds gåva för att förebygga trötthet och utbrändhet. Det jag kände att 
jag skulle vilja med denna predikan var att få dig att börja tänka kring 
vila och vilodag och också utmana mig själv i hur jag praktiserar 
vilodag. Sabbaten - Vilan - är till för dig säger Jesus. 
Vill du fundera mer på vilodagen så finns en bra samtalspartner i 
David Shepherd i boken "seeking sabbath - a personal journey" 
http://www.brf.org.uk/9781841015361 Det är en sorts personlig 
veckodagbok med teologisk grund. Läs ett utdrag här: 
http://www.brf.org.uk/pdfs/9781841015361.pdf 


