
En enkel Shabbats ordning
Den här Shabbats ordningen är en förenkling av de ordningar 
man finner i de flesta judiska bönböcker (siddur). Man kan med 
fördel leta upp en rikare ordning för att leva i Shabbaten, men 
se detta som en introduktion eller försmak. Den är också 
skriven för kristna och det är inte meningen att vara respektlös 
mot Shabbaten så som judar brukar fira den. I parantes finns 
tillägg för att göra Shabbaten mer fokuserad på Jesus, 
Messias.

K: Står för att det traditionellt är en kvinna/maka som ber detta.
M: Står för att det traditionellt är en man/make som ber detta.
A: Är alla

Inledning
En shabbats måltid har tre huvudmoment

1. Tändningen av Shabbats ljusen

2. Välsignelsen (Kiddush) över vinet

3. Välsignelsen (Hamotzi) över brödet

Shabbaten är till för att njuta och vila, det är inte ett krav utan 
en gåva. ”Människan är inte till för shabbaten, utan shabbaten 
för människan”. 

Tändning av ljusen
K Tänder Shabbats ljusen i skymningen och gör en rörelse tre 
gånger med sina händer som när man välkomnar någon att 
komma närmare. Så välkomnas Shabbaten.

Sen täcker hon sina ögon med händerna, så att hon inte kan se 
ljusen. Och ber:

K Välsignad är du Universums Kung, som helgar oss med dina 
bud och har befallt oss att vara ett ljus för världen.  (och som 
gav oss Jesus vår Messias som är världens ljus)

A Amen

Man brukar välsigna barnen i familjen, ett och ett eller hela 
familjen. Då vi i Kristus har ett utökat familjebegrepp är det 
också fint att helt enkelt be välsignelsen tillsammans.

Två ljus
En bägare
Bröd(Challah)
Vin eller druvjos
Mat (helst vegetariskt så 
djuren också får shabbat, 
veg. är dessutom kosher)

Vad du behöver



A Herren välsigne oss, och bevare oss, Herren låte sitt ansikte 
lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till 
oss och give oss frid/fred. 

Välsignelsen (Kiddush) över vinet
M Häller upp vin i bägaren och håller upp den. Välsignelsen 
börjar med 1 mos 1:31-2:3 och avslutas med en lovprisning till 
Gud för shabbaten.

M ”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte 
dagen. 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 hade gjort. Gud välsignade 
den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den 
dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”

Välsignad är du Universums Kung som skapat vinträdets frukt. 
Välsignad är du, Herre vår Gud, världens Kung som helgat oss 
genom dina bud och utvalt oss i kärlek och välbehag och givit 
oss din heliga shabbat som en gåva. Till minne av ditt 
skapelseverk. Den dagen är den första bland de heliga 
högtiderna, ett minne till uttåget ur Egypten. Du har utvalt oss 
och helgar oss till ett tecken för världen. Och i kärlek och 
välbehag har du gett oss shabbaten som en gåva. Välsignad är 
du Herre, som helgar sabbaten. 

A Amen

M dricker av bägaren och ger sedan till var och en lite av vinet, 
antingen genom att skicka runt bägaren eller genom att hälla 
lite i varje glas. 

Välsignelse (Hamotzi) över bröden
M håller upp bröden (vanligtvis två) och ber

M Välsignad är du Universums Kung som frambringar bröd ur 
jorden. 

A Amen

M skär en bit bröd åt sig själv som han sen doppar eller strör 
salt över. Sen skär han och ger till var och en runt bordet. 

(saltet är en påminnelse om offren i templet som alltid skulle 
offras med salt, för kristna får vi påminna oss om Jesus som 



offrat sig för oss en gång för alla. Och att vi skall vara ett salt 
för världen.)

Under måltiden
Det är vanligt att man under måltiden talar om veckans text ur 
Torah, förslagsvis gör ni detta eller läser söndagens texter ur 
evangelieboken. Eller ett annat valt bibelställe. 

Är ni lagda åt det hållet sjung gärna sånger tillsammans. 
Poängen är att både ha trevligt och njuta, samtidigt som Guds 
ord får va i centrum. 

Efter måltiden
Vanligtvis följer en lång bön där Skaparen välsignas och 
tackas, i judisk teologi välsignar man inte maten utan den som 
ger oss maten. Här följer en förkortad variant av en sådan 
tackbön.

A Välsignad är du, Herre vår Gud, Universums Kung. Som ger 
hela världen föda, med nåd, godhet och medlidande. Du som 
ger föda till allt levande. För din nåd varar evigt. Och genom din 
stora godhet har vi aldrig saknat eller kommer sakna mat i all 
framtid, för ditt Namns skull. För du är Gud, som ger föda och 
uppehåller allt och alla, som gör gott för allt och alla, som 
förbereder mat för alla dina skapelser som du skapat. 

Välsignad är du, Herre, som ger föda till allt och alla.

Shabbats dagen
På lördagens dag skall du vila från det som vanligtvis är ditt 
arbete, men även från hushållsarbete så som städning och 
diskning, låt den stå till mörkrets inbrott. Se till och njut och var 
ledig, umgås med dina nära och kära. 


