
Når ryggen kan 
rettes opp igjen



Lukas 13,10-17 
En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som 
hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd 
og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til 
seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på 
henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men 
synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og 
han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere 
komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte 
Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen 
også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men her er en 
Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke 
hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 
Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men 
alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. 





Jeremia 17,21-23 + 27 
Så sier Herren: Så sant dere har livet kjært, vokt dere for å bære 
noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems 
porter med den. Dere må ikke bære noe ut av husene deres på 
sabbatsdagen og ikke gjøre noe arbeid. 

Men om dere ikke vil høre på meg og holde sabbatsdagen hellig, 
men bærer bører og kommer inn gjennom Jerusalems porter med 
dem på sabbatsdagen, da setter jeg ild på portene. Den skal 
fortære borgene i Jerusalem, den skal ikke slukne. 



Nehemja 13,15-18 
I de dager så jeg i Juda noen som tråkket vinpressene på 
sabbaten. Jeg så andre som samlet korn i mengder og lesset det 
på esler. De førte også vin, druer, fikener og andre varer til 
Jerusalem på sabbaten. Jeg advarte dem mot å selge mat på 
denne dagen. Noen fra Tyros som bodde i Jerusalem, kom også 
med fisk og alle slags varer og solgte det til judeerne på sabbaten. 
Da irettesatte jeg de fornemste blant judeerne og sa til dem: "Hva 
er dette onde som dere gjør? Dere vanhelliger sabbatsdagen! Var 
det ikke fordi fedrene gjorde slikt at vår Gud førte alt dette onde 
over oss og denne byen? Dere øker vreden mot Israel når dere 
vanhelliger sabbaten!" 



Synagogen
• Kirke
• Bedehus
• Samfunnshus



Lukas 6,7 
De skriftlærde og fariseerne 
holdt øye med Jesus for å se 
om han ville helbrede på 
sabbaten, så de kunne få noe 
å anklage ham for.





Hvile
Kamp
• Finne oss selv
• Ta vare på hverandre
• Forvalte skaperverket
• Leve med Gud

Lukas 9,23 
Om noen vil følge etter 
meg, må han fornekte 
seg selv og hver dag ta 
sitt kors opp og følge 
meg. 



Fredrikstad Frikirke vil

• Inkludere
• Inspirere
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