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SABBATENS URSPRUNG
Vi börjar med att fastställa när Sabbaten blev införd.
I 2Mose 20:8-11 står det:
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta
och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din
Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son
eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte
heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar
gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem,
men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat
sabbatsdagen och helgat den.
Sabbaten kallas även den ”sjunde dagen”. Sabbaten blev alltså införd
vid Skapelsen. Den infördes alltså långt innan det fanns israeliter och
judar. Så de som säger att Sabbaten är för judarna kan inte försvara det
med Bibeln som rättesnöre. Vi kan läsa i skapelseberättelsen, att Gud
gav människan ett antal ”klockor”. Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus
som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker
särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som
lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen,
det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten,
likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden,
till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret.
Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon.
Det var den fjärde dagen. [1Mose 1:14-19]
Som figuren på nästa sida visar, kan vi i naturen fastställa hur lång en
dag är (från solnedgång till solnedgång), hur lång en månad är (från en
nymåne till nästa nymåne) och hur långt ett år är (Jorden gör ett varv
runt solen). Dag, månad och år är alltså fastställda i naturens gång, men
veckan har ingen motsvarighet i naturen. Den sjunde dagen blev
instiftad vid Skapelsen som en arbetsfri dag till åminnelse att Gud
skapat världen och oss.
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?
En dag: Den tid

En VECKA:

En månad: Den

Ett år: Den tid

det tar för Jorden
att snurra ett
varv

Inget
tidsmått i
naturen

tid det tar för
månen att göra
ett varv runt
Jorden

det tar för
Jorden att göra
ett varv runt
solen.

Vilken veckodag är Sabbaten?
Europa ändrade veckodagarnas numrering under sjuttiotalet
1972 bestämdes som internationell standard (ISO 8601) att
veckans första dag skulle vara måndag. Standarden används i
flertalet länder i Europa1.
Veckodagarnas numrering har i alla tider haft dagens lördag som den
sjunde dagen i veckan. Den numreringen har fortfarande USA,
Australien och de flesta länderna i världen. I Europa ändrades
dagnumren på sjuttiotalet. Då fick söndagen veckodagnumret 7 i stället
för 1. Lördagen har fortfarande ett namn som antyder ordet ”Sabbat” i
över 100 av världens språk.
Det svenska Wikipedia skriver om Sabbaten:
Shabbat, även shabbos eller shabbes, på svenska sabbat, är den
bibliska samt judiska vilodagen.
När romarriket på 300-talet fick makten över den kristna
kyrkan, ändrades vilodagen från den bibliska sabbaten till
söndagen, solens dag. Katolska kyrkan och senare den lutherska
kyrkan, anser att Guds bud om sabbaten, kan ändras till att fira
en annan dag som vilodag, nämligen söndagen. Ändringen är
alltså grundad på kyrklig auktoritet och tradition. Det finns dock
1

Wikipedia (sv)
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flera kristna samfund som inte håller med om att man kan göra
en sådan ändring av något som enligt Bibeln är bestämt av Gud.
Det största av de samfunden är Sjundedagsadventisterna, vars
medlemmar iakttar sabbaten varje vecka från solnedgång på
fredag till solnedgång på lördag.

Har kalendern ändrats?
Många tror att vi inte längre vet vilken dag som är den sjunde dagen i
veckan och hänvisar till att kalendern ändrats.
Julius Cesar införde den Julianska kalendern år 46 f.Kr. Där var året
beräknat till 365 och ¼ dagar. I själva verket är året 11 minuter kortare
än 365 ¼ dagar. Så år 1580 blev kalendern 10 dagar förskjuten i
jämförelse med solen. Därför ändrade påven Gregory kalendern år 1582
så, att fredagen den 5 oktober blev fredagen den 15 oktober. Men den
ändringen ändrade ingenting i veckans rytm. Lördag följde fortfarande
på fredag o.s.v.. Vi har fortfarande idag den Gregorianska kalendern.
År 1450 f.Kr. startade israeliternas uttåg ur Egypten. Under 40 års tid
upprepar Gud miraklet med mannat (2Mose 16) och visar tydligt vilken
dag som är Sabbat. Gud upprepar sabbatsbudet vid Sinai berg (2Mose
20:8-11) och Judarna höll fortfarande Sabbaten när Jesus föddes. Jesus
höll Sabbaten ända fram till sin död (Lukas 4:16; 23:54, 56; 24:1). Att
Jesus dog på fredagen är något som alla är överens om. Lukas berättar
om vad som hände dagen innan Sabbaten:
”Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man,
som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från
den judiska staden Arimatea, och han väntade på Guds rike. Han gick
till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i ett
linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav, där ännu ingen hade
blivit lagd Det var tillredelsedag, och sabbaten skulle just börja. [Lukas
23:50-54].
Lukas fortsätter att berätta vad de två kvinnor som följde Jesus gjorde.
De kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen,
följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sedan vände
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de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på
sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. På den första dagen i veckan
gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som
de hade gjort i ordning. [Lukas 23:55-56, 24:1]
Kvinnorna upptäckte på söndag morgon, att Jesus uppstått. Den kristna
världen bekräftar detta faktum genom påskfirandet. Den dag (sabbaten)
som kvinnorna höll sig i stillhet, dagen mellan fredag och söndag måste
ha varit lördag.

VECKODAGENS NAMN AVSLÖJAR SABBATSDAGEN
Veckan på tyska:
Sonntag

Solens dag. Romarna hade en gud för varje veckodag.

Montag

Månens dag.

Dienstag

Är ägnad åt Mars, som liksom andra planeter ärades
som gudar. Därav det latinska namnet dies martis

Mittwoch

Har inget med någon gud att göra utan säger helt enkelt
att det är mitt i veckan sön-mån-tis-´Mitt i veckan´-torfre-lör. En bekräftelse på att lördag är den sjunde
dagen.

Donnerstag

Vi i norden har gett dagen namnet torsdag, från
asaguden Thor. I den romerska kulturen var det Jupiters
dag (dies lovis). Andra kulturer tog över seden att
namnge dagarna efter gudar, men ersatte de romerska
gudarna med sina egna. I det här fallet var det guden
Donar, som har samma ursprung som Thor, en gud över
åskan.

Freitag

Har inget med ledhet (frei=ledig) att göra, utan är
avsedd att ära guden Frija, som vi i norden kallar Freja. I
den romerska kulturen var fredag Venus dag (dies
veneris), för vilken Frija är den germanska
motsvarigheten.
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Samstag

Har inget med himlakroppar att göra, utan knyter helt
enkelt till ordet Sabbat, som även det franska samedi,
det italienska sabato och det spanska sábado gör.
[de.Wikipedia.org]

Veckans dagar på gamla språk
Dr. William Meade Jones ställde år 1887 samman en lista med
veckodagarnas namn på 23 gamla språk. (Se nästa sida). Tabellen visar
några av de äldsta språk som är kända av människan. Ett av språken,
nämligen babyloniska, användes hundratals år innan det fanns hebréer
(Abrahams avkomma). Det språket visar tydligt att den sjunde dagen var
en vilodag och att den bibliska Sabbaten inte bara var en judisk
angelägenhet.
Om du undersöker många världsspråk, kommer du att finna två viktiga
fakta:
1. I en huvuddel av de främsta språken betecknas den sista (den
sjunde) dagen som ”Sabbat”.
2. Det finns inte ett enda språk som använder ”vilodag” för någon
annan dag än lördagen.
Dessa fakta visar, att inte bara de folk som kallade den sista dagen i
veckan ”Sabbat”, utan även andra folk och raser, i den mån de
betecknade en veckodag ”Sabbat”, vilade den sjunde dagen. Historikern
Sozomenos2 har dokumenterat, att under hans tid så höll hela världen,
med undantag av Rom och Alexandria den sjunde dagen i veckan som
vilodag.
”Folket i Konstantinopel och nästan överallt, kommer tillsammans på
Sabbaten, liksom på veckans första dag, en sed som man inte finner i
Rom eller Alexandria”3

2

Hermias Salamanes Sozomenos, född omkring år 400 nära Gaza, död omkring
450 i Palestina, var en kyrkohistoriker.
3
Socrates, “Ecclesiastical History”, Bok 7, kapitel 19

Så heter lördagen på följande språk:
Andra
Andra

En

En

Urdu eller Hindustani (Muhammadan
och Hindu, Indien) (två namn för
dagarna)
Pashto eller Afgan Afghanistan
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Den tredje dagen

Tredje

Tredje

Tredje

Tredje

Den tredje (3:e dag)

Den tre

Krigs-hövding

Tredje

Tredje

Dag tredje

Tre till Sabbaten

Tre till Sabbaten

Dag 3 av de sju

Dag tredje

Dag tredje
Tre till Sabbaten
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Tre till Sabbaten

Två till Sabbaten

Fyra till Sabbaten

Fjärde till Sabbaten.
Merkurius

Den fjärde (4:e)

Fem till Sabbaten

Femte till Sabbaten.
(Jumas kväll)

Den femte

Dag den femte

Femte dagen

Fjärde dagen

Den femte dagen

Femte

Femte

Femte

Femte

Femte (dag)

Femte (dagen)

Dag den fjärde (4:e)

En till Sabbaten

Femte

Femte

Dag femte

Fem till Sabbaten

Fem till Sabbaten

Dag 5 av de sju

Dag femte

4:e dagen till Sabbat.
Fjärde (dagen)

Den fjärde dagen

Fjärde

Fjärde

Fjärde

Fjärde

Den fjärde (4:e dag)

Den tredje (3:e)

Andra till Sabbaten Tredje till Sabbaten
Månens dag
Mars
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Dag femte
Fem till Sabbaten

Växlande dag eller mitt i Familj eller social dag
veckan
Den fyra
Den femte

Fjärde

Fjärde

Dag fjärde

Fyra till Sabbaten

Fyra till Sabbaten

Dag 4 av de sju

Dag fjärde

Dag fjärde
Fyra till Sabbaten

Dag den tredje (3:e)

En till Sabbaten.
Söndag

Dag den första (Första) Dag den andra
(2:a)
Den första (1:a)
Den andra (2:a)

Fru, Jungfru Maria
Andra dagen.
3:e dagen till Sabbat.
Dag. Stor eller Festival Första affärsdagen Andra affärsdagen.
Sabbat
Första dagen
Andra dagen
Tredje dagen

Den andra dagen

Andra

En (Försa dag)

Den första dagen

Andra

Koptisk Egypten (Ett dött språk under
mer än 200 år)
Orma eller Galla Södra delen av
Abyssinien (dett språk har två namn,
varav det första är äldst)
Tamashek eller Towarek (Från gamla
Libyen eller Numidien). Atlas bergen,
Afrika.
Kabyle eller Berber. (Äldre Numidiskt)
Norra Afrika
Hausa (Central-Afrika)

Två (och dag)

Ett (dag)

Lätt måne

Affärsdag

Ett (dag)

Andra

Första

Ge-ez eller Etiopisk Abyssinien (Ge-ez
betyder "oursprunglig")
Tiger Abyssinien (Nära släkt med Geez)
Amharic, Abyssinien (Nära släkt med
Ge-ez)
Falasha (Ett språk av judar i
Abyssinien)

Andra

Första

Maltesiska, Malta

Dag den andra

Dag ett

Den två

Två till Sabbaten

En till Sabbaten

Arabiska (gammal och modern) Västra Den ett
Asien, östra, västra och norra Afrika

Två till Sabbaten

En till Sabbaten

Dag 2 av de sju

Dag ett av sju

Ålderdomlig Syriac *varje dag
fortsätter och hör till sabbaten
Kaldeisk Syriac Kurdistan och Urdmia,
Persien
Samaritisk (gamla hebreiska
bokstäver) Nablus, Palestina
Babyloniska Eufra och Tigris
dalgångar Mesopotamien (Skrivet
språk 3800 f.Kr.)
Assyriska Eufrat och Tigris dalgångar,
Mesopotamia
Arabiska (mycket gamla namn)

Dag andra

Dag ett

2
Dag två
Två till Sabbaten

Targum of Onkelos (Hebreisk
litteratur)
Targum Dialect av judar i Kurdistan

1

Dag en
En till Sabbaten

Semitisk hebreiska, världsvitt
Hebreiska (gammal och modern)

SPRÅK, var det används
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Församlings (dagen)

Församlings (dag)

Sammankomsten

Församlingsdagen

Församlingsdagen

Församlings (dag)

Den sjätte dagen

Sjätte

Kväll (av Sabbat)

Kväll (av Sabbat)

Kväll (av Sabbat)

Församling

Församligsdag,
Muham)

Kväll (av Sabbaten)

Sjätte

Sjätte

Dag sjätte

Kväll (av Sabbaten)

Kväll (av Sabbaten)

Dag för sabbatskväll

Dag sjätte

Dag sjätte
Kväll (av Sabbaten)

khali - arbetsfri dag, Shamba - Sabbath

sanichar - Saturn shamba - Sabbat

assebatu Sabbaten

ghas eller wars assebt Sabbats-dagen

Sista dagen i halva veckan. Ödmjuk eller högtidlig
Sabbat (En dag för inga ceremoniella händelser och
inget arbete)
a-hal es-sabt. Sabbats-dagen

pi sabbaton Sabbaten

yini sanbat Sabbaten

san-bat Sabbat

san-bat Sabbat

san-bat Sabbat

Is-sibt. Sabbaten

as-sabt Sabbaten

Shi-yar Chief eller Glädje dag

sa-ba-tu Sabbat

Sa-ba-tu Sabbat

Shab-bath Sabbat

Shap-ta Sabbat

Shab-ba-tho Sabbat

yoy-met sha-bat kodesh Helig Sabbats-Dag

Yom hash-shab-bath Sabbatsdagen

Yom hash-shab-bath Sabbatsdagen
Shab-bath Sabbat

Name of the SEVENTH DAY
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Språk
Ord för lördag
Grekiska
Sabbaton
Latin
Sabatum
Spanska
Sábado
Portugisiska
Sabbado
Italienska
Sabbato
Franska
Samedi (Sabbat)
Tyska
Samstag (Sabbat)
Ryska
Subbota
Polska
Sobota
Afgan
Shamba (Sabbat)
Turkiska
Yomessabt (Sabbatsdagen)
Malaysiska
Ari-Sabtu (Sabbatsdag)
osv mer än 100 språk.

Språk
Arabiska
Abyssiniska
Bohemiska
Bulgariska
Hausa (Afrika)
Kurdiska
Armeniska
Ndebele (Zimbabwe)
Pasto (Afganistan)
Shona (Zimbabwe)
Swahili
Etiopiska

Ord för lördag
Assabt (Sabbaten)
Sanbat (Sabbat)
Sobota (Sabbat)
Subbota (Sabbat)
Assebatu (Sabbaten)
Shamba (Sabbat)
Shapat (Sabbat)
Sabatha (Sabbat)
Shamba (Sabbat )
Sabata (Sabbat)
Sabato (Sabbat)
San-bat (Sabbat)

VARFÖR KOM SABBATEN TILL?
Gud gjorde Sabbaten av minst två skäl:
1. Till åminnelse av Skapelsen. Ty på sex dagar gjorde HERREN
himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på
sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat
sabbatsdagen och helgat den.[2Mose 20:11]
2. Som ett tecken till vår frälsning. Jag gav dem också mina
sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle
inse att jag är HERREN som helgar dem. [Hesekiel 20:12]
Det hebreiska ordet Sabbat betyder bokstavligen ”att upphöra”. Precis
som Gud vilade från sitt verk den sjunde dagen, uppmanar han oss att
vila från vårt dagliga arbete.
Det är en akt av tro, att hålla sabbatsbudet. Det är en påminnelse om
att Gud är i kontroll, vad vi än gör. När vi upphör att jaga efter livets
materiella mål en dag i veckan, säger vi indirekt: ”Gud, jag litar på att du
har läget under kontroll, när jag denna dag koncentrerar mig på dig. Jag
litar på att du tillgodoser mina behov under alla veckans sju dagar, även
om jag bara arbetar sex av dem. Oberoende av hur mycket pengar jag
skulle kunna tjäna idag, eller hur mycket som återstår av min göra-lista
från förra veckan, så skall jag vila min hjärna och min kropp och värma
mig i din närvaro”.
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Det är intressant att notera, att även många människor som inte är
direkt kristna har funnit att en dags fullständig avkoppling från livets
allahanda göromål, är en välsignelse för andlig och fysisk hälsa.
Sjudagarsrytmen är ”inbyggd i oss”. Se t.ex. studiebrev 12, sidan 17.

Gud visade vilken dag som var Sabbaten
Det är intressant att notera att Moses visste vilken dag som var
Sabbaten. Gud lade stor vikt vid budet som vi kan läsa i andra Mosebok.
Det var nu inget svårt bud att hålla. De kunde arbeta av hjärtats lust alla
övriga sex dagar, men den sjätte dagen ville Gud ha som en
gemenskapsdag med sitt folk. Adam och Eva fick ett enkelt bud att
hålla. De fick äta av träd-gårdens alla frukter utom ifrån ett enda
speciellt träd mitt i trädgården. Genom att hålla budet skulle de visa att
Gud var auktoriteten i deras liv. Man kan se det som ett test. Genom att
bryta mot Guds uttryckliga upp-maning, visade Adam och Eva att de
inte satte Gud som härskare och skapare. På samma sätt fick Israel visa i
en enkel handling att de lydde Guds bud även om de inte förstod vikten
av det.
På sjätte dagen hade de samlat in dubbelt så mycket av brödet, två
gomer för var och en. Folkets alla furstar kom och berättade det för
Mose. Då sade han till dem: "Detta är vad HERREN sagt. I morgon är
det sabbats-vila, en HERRENS heliga sabbat. Baka nu det ni vill baka
och koka det ni vill koka. Men allt som blir över skall ni spara åt er till i
morgon." Och de sparade det till följande morgon, som Mose hade
befallt, och nu luktade det inte illa och det kom inga maskar i det. Mose
sade: "Ät detta i dag, för i dag är det HERRENS sabbat och då kan ni
inte finna något på marken. I sex dagar skall ni samla in av det, men på
sjunde dagen är det sabbat. Då kan ni inte hitta något." Ändå gick några
ut på sjunde dagen för att samla in, men de fann ingenting. Då sade
HERREN till Mose: "Hur länge skall ni vägra att hålla mina bud och
befallningar? Se, HERREN har givit er sabbaten. Därför ger han er på
sjätte dagen bröd för två dagar. Stanna därför hemma, var och en hos
sig. Gå inte hemifrån på sjunde dagen." Alltså höll folket sabbat på
sjunde dagen. [2Mose 16:22-30]
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VARFÖR FIRAR SÅ MÅNGA SÖNDAGEN?
Om nu lördagen är den Sabbat som infördes vid skapelsen, hur kommer
det sig att så många idag firar söndagen som vilodag?
En illustration:
En av Rysslands tsarer blev en dag nyfiken på en av vaktposterna, som
stod framför ett stycke jord med ogräs. Han frågade vaktposten vad han
gjorde. Vad var det han vaktade? Vaktposten visste inte. Han hade bara
fått sina order av kaptenen över vaktstyrkan.
Tsaren skickade en betjänt för att fråga kaptenen över vaktstyrkan
varför vaktposten stod just där vid jordfläcken med ogräs. Men inte
heller kaptenen visste varför just den fläcken skulle bevakas. Det
föranledde tsaren att göra en noggrannare undersökning. Men ingen
inom hovet hade svar på frågan varför just den fläcken skulle bevakas.
Slutligen gick man till arkiven. Efter långt sökande, blev mysteriet löst.
Arkivet visade att Katarina den Stora en gång planterat en ros-buske
just i den jordfläcken och beordrat en vaktpost dit, för att ingen skulle
trampa ned rosbusken.
Rosbusken dog, men ingen hade kommit på att annullera ordern om en
daglig vaktpost. Så kom det sig att vaktposter blev placerade vid
jordfläcken under många år, utan att veta varför de stod just där, och
vad det var de skulle hålla uppsikt över. Det blev en tradition.

Hur passar den illustrationen på vårt trosliv idag?
Många religiösa lärare står idag som väktare över doktriner och bruk,
vars ursprung de inte känner till, och inte heller kan man finna någon
förklaring i den Heliga Skrift.
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Texten i Matteus kapitel 15 vers 13 kan kasta ljus över situationen:
Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas
upp med roten. Det betyder att varje religiös doktrin och bruk som inte
är rotat i den Heliga Skrift kommer att förgöras till slut. Om du vill stå
bland segrarna vid tidens slut, så bör din tro vara förankrad i de
doktriner och de bruk som Gud själv insatt.

Men hur kan vi veta vad som är sanning?
Det finns bara ett sätt och det är att noggrant studera Bibeln. När det
kommer till något så viktigt som vår egen frälsning, kan vi inte förlita oss
på ord från människor. Vi får inte bara göra som andra, utan flitigt söka
vad Gud vill säga oss i sina Ord.
I 2Mose kapitel 20 finner vi de Tio Budord som Gud lämnat åt oss. Dessa
budord styr människans förhållande till Gud och till hennes
medmänniskor. Vi har vanligtvis inga problem att tolka det första budet
där det står: Du skall inte ha gudar vid sidan av mig. Eller det andra
eller tredje budet, som påminner oss om att inte missbruka Guds namn,
eller det femte budet som uppmanar oss att ära vår far och vår mor, det
sjätte som säger att vi inte skall mörda; det sjunde som handlar om
äktenskapsbrott; det åttonde att inte stjäla; det nionde att inte bära
falskt vittnesbörd; eller det tionde att inte ha begär till sådant som inte
tillhör oss. Alla kristna överallt håller med om att det är viktigt att hålla
fast vid dessa principer, fastlagda i de tio budorden. Alla är av lika stort
värde, för det står i Jakob 2:10-12 Ty den som håller hela lagen men
bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt: Du skall
inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du
inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. Tala och
handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.
Därför är alla bud av lika stor betydelse. Låt oss komma ihåg att dessa
tio budord är skrivna på sten, ett tecken på oföränderlighet. De kan inte
ändras. I Malaki 3:6 läser vi: Jag, Herren, har inte förändrat mig. Och i
Psalm 89:34 får vi veta: Jag skall inte bryta mitt förbund, vad mina
läppar har talat skall jag inte ändra. Och Jesus själv bekräftade att
Lagen ligger fast: Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall
inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.
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[Matteus 5:18]. Vi behöver alltså inte sväva i tvivelsmål om att Guds lag
kommer att bestå till tidens slut.
I mina diskussioner med andra kristna har jag fått höra, att de tio
budorden inte längre skulle vara giltiga; att de är ersatta av Jesu bud. De
hänvisar till Matteus 22:36-40, ”Mästare, vilket är det största budet i
lagen?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och
främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din
nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."
När Jesus säger att hela lagen hänger på dessa två bud så förstår vi det
så, att när vi älskar Gud så håller vi alla de fyra första buden som
handlar om vårt förhållande till Gud; och när vi älskar vår broder/syster
så håller vi de övriga 6 buden, som handlar om vårt förhållande till vår
nästa.
Man kan ju inte säga att denna sammanfattning av Jesus ersatt de tio
buden. En sammanfattning äger bara giltighet om detaljerna i övrigt är
kända. Föreställ dig att du säger att du älskar din hustru eller din man.
Hur visar du det? Din hustru säger: Jag hoppas du kommer ihåg min
födelsedag? Hon säger kanske också: ”jag vill att du hämtar mig på
centralstationen kl. 06:00 på onsdag, för då kommer jag med tåget och
har mycket bagage”. Om du älskar henne, så bryr du dig om vad som är
hennes vilja. Du struntar inte i att åka till järnvägsstationen på onsdag
morgon bara för att kunna sova ut lite längre, eller åker dit på torsdag
istället, för de gör alla andra. Nej, du gör allt för att visa henne att du
har henne kär och när du känner hennes önskan, gör du ditt bästa för
att uppfylla den.
Så om vi nu säger att vi älskar Gud, så försöker vi också ta reda på vad
det är Han önskar. Jesus säger i Johannes 14:15 Om ni älskar mig, håller
ni fast vid mina bud. Han har avslöjat vad det är Han vill i de tio
budorden. När vi säger att vi har vår medmänniska kär, så stjäl vi inte
ifrån honom och vi baktalar honom inte o.s.v..
Vi uppmanas att inte ändra något i de bud som Gud gett oss. Ni skall
inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån
utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er. [5Mose 4:2]
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Bland de tio budorden finns det ett som Gud speciellt vill att vi skall
komma ihåg. I 2Mose 20 verserna 8-11 står det att vi skall komma ihåg
sabbatsdagen:
Tänk4 på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta
och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din
Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son
eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte
heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar
gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem,
men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat
sabbatsdagen och helgat den.
Här står det svart på vitt, att den sjunde dagen är Sabbatsdagen. Han vill
att vi skall hålla den helig. Vid skapelsen välsignade Gud just den sjunde
dagen och gjorde den till en helig dag (en avskild dag – olik de andra
dagarna i veckan). Vi kan inte göra en dag helig, vi kan bara iaktta den
helighet och välsignelse som Gud redan lagt på den dagen.
Israeliterna fick sabbatsbudet i skriven form genom Mose ca 2000 år
efter skapelsen, men Sabbaten själv går tillbaka till skapelsen. De finns
de som tror att läran om den sjunde dagen är något nytt, när det i själva
verket är den äldsta inrättning som är känd av människan eftersom den
går tillbaka på skapelsen själv, precis som äktenskapet, som också är
något som Gud instiftade under skapelseveckan.
Sabbaten är ingen judisk inrättning eftersom den instiftades 2000 år
innan det fanns någon jude. Men vi kan tacka judarna för att ha bevarat
kunskapen om Sabbaten i alla dessa år. Jesus sa i Markus 2:27 Sabbaten
blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Alltså inte för
judarna – utan för hela mänskligheten.

4

Det hebreiska ordet zakar ( )זכרges i Strongs lexikon följande betydelser:
Att komma ihåg, att erinra sig, att minnas, att registrera, att göra till ett
minnesmärke, en markerad hågkomst, ett omnämnande, att hålla i åminnelse.
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Guds sigill finns i sabbatsbudet.
En lag äger giltighet bara om den är försedd
med underskriften av den person som är
befogad att utfärda lagen. Det visas genom att
uttryckligen specificera:
a. Namnet på lagstiftaren
b. Personens titel
c. Personens ämbetsområde (området där lagen skall gälla),
ansvarsområde
Så blir t.ex. lagarna i USA under år 2018 undertecknade av
Donald Trump
President
United States of America

(Namnet)
(Hans titel)
(Hans ämbetsområde)

I det fjärde budet finner vi laggivarens namn (HERREN), hans titel
(Skapare) och hans ämbetsområde (Himmel och Jord). Se även
studiebrev 12a ”Skapelsen”.
Sabbaten blir till åminnelse av skapelsen, ett tecken, eller en symbol, för
Guds skapande kraft. Jesus höll Sabbaten under hela sin vistelse på
jorden och vi kan inte göra fel om vi följer hans exempel. Han säger i
Johannes 15:10: jag har hållit min Faders bud. I Matteus 15:9 säger
han: Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är
människors bud. Jesus blev ofta anklagad för att bryta sabbatsbudet.
Anledningen var, att fariséer och skriftlärde utökat budet med
föreskrifter som, enligt deras eget huvud, borde hållas och omfattas av
sabbatsbudet. Alla dessa tillägg har tagit bort glädjen i budet. I många
av de språk som använder ett ord som visar på Sabbaten för lördag, har
ordet ytterligare en betydelse ”den mest glädjefyllda dagen i veckan”
och denna glädje hade gjorts om intet med alla extra förordningar.
Andemeningen i det sabbatsbud som Gud gett hade gått förlorad. Man
kan antyda det i Jesaja 58:13, där det står … om du kallar sabbaten din
lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke
går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,
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Vad fick man göra och vad inte på en sabbat?
Lukas 6:6-11 En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade.
Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda och
fariséerna iakttog Jesus noga för att se, om han skulle bota någon på
sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de
tänkte och sade till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och
kom hit." Då reste han sig och gick fram. Jesus sade till dem: "Jag
frågar er: Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont,
att rädda liv än att döda?" Och han såg sig omkring på dem alla och
sade till mannen: "Räck ut din hand." Mannen gjorde det och hans hand
var nu frisk. Men de blev fullständigt ursinniga och började diskutera
med varandra vad de kunde göra med Jesus.
Verserna visar tydligt vad Jesus lärde om vad som var tillåtet att göra en
sabbat, inte var detsamma som fariséerna och de skriftlärde lärde. De
hade förändrat sabbatsbudet efter sitt eget huvud, trots att Gud sagt
att inget skulle få ändras, läggas till eller tas bort i hans lag.
I Jesaja 58:12-13 står det om den förändring som följer av en förnyelse
av den sanna Sabbaten. Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla
ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall
kallas "han som murar igen sprickor," "han som återställer stigar, så att
man kan bo i landet". Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad
du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och
förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte
gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, För
den som antar den sista tidens pånyttfödelse av den sanna Sabbaten
ges ett löfte i vers 14: då skall du fröjda dig i HERREN. Den sjunde
dagen blir en glädjens dag, när den accepteras och äras som helgad av
HERREN.
Sabbaten kommer att hållas i himlen.
Bibeln lär, att Sabbaten kommer att hållas i himlen. Ty liksom de nya
himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig,
så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN. Och
nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall
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alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN. [Jesaja
66:22-23]

FÖRÄNDRINGEN
Fram till konciliet i Laodicea (363 e.Kr.) höll de kristna sjunde dagen som
sabbatsdag. Men vid denna konferens bestämde den katolska kyrkan
att de kristna inte skulle göra som judarna, utan hålla söndagen i helgd i
stället för Sabbaten5. I canon 29 från konciliet i Laodicea står det:
”Kristna skall inte ’judaisera’ (göra som judarna gör) genom att vila på
Sabbaten, utan de skall arbeta den dagen och i stället ära Herrens Dag;
och om de kan, vila då som kristna. Men om någon skulle finnas vara en
’judaiser’ (en som håller judarnas seder), skall han vara bannlyst från
Kristus.”
Var Sabbaten gjord för Judarna? Nej, det fanns inga judar vid skapelsen
när Sabbaten infördes.
Var den förändringen något som Gud kunde ge sitt godkännande åt?
Nej! Men Gud i sin vishet har kunnat upplysa oss om att människan
skulle ge sig på en förändring av hans heliga Sabbat. I Daniel 7:8 beskrivs
ett litet horn, som kommer att tala emot den allra högste: Men medan
jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett
litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon
som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Detta lilla
horn som talade skrytsamt skulle försöka att ändra heliga tider och lagar
(Daniel 7:25) Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes
heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar,
Ingen kan ändra Guds lagar, men man kan försöka.
Paulus gjorde en liknande förutsägelse i 2Tessalonikerbrevet 2:3-4. Låt
ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren
som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter
sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

5

„Dissertation on the Lord’s Day“, sid. 33-34
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Paulus varnade för att hädelsen redan var i verksamhet och att den inte
skulle komma utifrån, utan inifrån kyrkan själv (2Tessaloniker-brevet 2:7
och Apostlagärningarna 20:28-30). Så blev det också. Inte så långt efter
det att Paulus lämnat jordelivet, kom avfallet.
Ca 100 år innan kristenheten, införde egyptiska mitraister söndagen i
det romerska riket som en dag för att vörda solen. Senare när
kristenheten växte till, ville kyrkoledarna öka medlemsantalet i kyrkan.
För att göra evangeliet mer attraktivt för icke-kristna, blev hedniska
seder införda i kyrkans ceremonier. Vanan att fira söndagen
välkomnades av de kristna som ville distansera sig från judarna, vilka de
hatade på grund av att de förkastat frälsaren. Den första dagen i veckan
började bli erkänd som både en religiös och en civil helgdag. Mot slutet
av det andra århundradet betraktade många kristna det syndigt att
arbeta på söndagen.
Den romerske kejsaren Konstantin, en f.d. sol-tillbedjare, sa sig ha
omvänt sig till kristendomen, även om hans gärningar senare visar att
den omvändelsen var mer ett politiskt drag, än ett hjärtas omvändelse.
Konstantin utnämnde sig själv till biskop i den katolska kyrkan och
införde den första civila lagen betr. helighållandet av söndagen år 321
e.Kr..
På den ärevördiga solens dag, låt magistrat och folk i städerna vila
och låt alla affärer förbli stängda. På landet däremot, må de som
är sysselsatta i jordbruket fritt fortsätta sitt värv; ty det händer
ofta att en annan dag inte är så gynnsam för sädesodling eller
vinplantering; på det att de inte må förpassa det rätta ögonblicket
för sådana sysslor och himlens gåvor gå förlorade. [Schaff History
of the Christian Church, vol. III, kapitel 75.]
Lägg märke till att Konstantin inte ens nämnde sabbaten, utan
hänvisade till ”den ärevördiga solens dag”; och hur vänligt han lät folket
att hålla den i helg som det passade dem. Ställ det i kontrast till
sabbatsbudet, där till och med under den tid då bonden normalt plöjer
eller skördar, ändå skulle vila sig och hästen och avhålla sig från veckans
normala arbete. 2Mose 34:21 Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde
dagen skall du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden skall du
ha vilodag. Kanske även kyrkoledarna la märke till den här slappheten,
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för bara fyra år senare, år 325 e.Kr. gav påven Sylvester söndagen
namnet ”Herrens dag”, och år 338 skrev Eusebius, Konstantins biskop
vid hovet, ”Allt som det var plikt att göra på sabbaten (veckans sjunde
dag), har vi (Konstantin, Eusebius, och andra biskopar) överfört till
Herrens dag (veckans första dag) som mer tillbörligt.
I stället för apostlarnas ödmjuka liv, den förföljelse de fick utstå och
självuppoffring de visade, satte sig de nya kyrkoledarna i Guds ställe.
Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu
är i världen. [1Johannes 4:3]
Allt sedan dess har de som velat följa Bibelns Sabbat lidit förföljelse.
Valdenserna i norra Italien fick utstå en väldigt grym förföljelse och blev
nära nog utrotade av påvedömet som tog civil och militär makt till hjälp
och använde sig av svek 6 . Det finns böcker skrivna om den här
förföljelsen.
Speciellt kan nämnas:



Foxe´s book of Martyrs – Kapitel 4 - 67
Wylie The History of Protestantism. Volym 18

Websidan Waldensian Trail of Faith skriver:
Valdenserna ansåg att Bibeln var möjlig att förstå för gemene man
och de tog uppdraget att sprida Guds Ord ut i världen på fullt allvar.
Under århundraden gjorde de sitt bästa för att tjäna Gud, visa Hans
kärlek och sprida Hans Ord. De var ett fredsamt folk, men trots det
hamnade de ofta i konflikt med överheten, just därför att levde sin tro.
De var tvungna att fira Gudstjänst i all hemliget av rädsla för att bli
tillfångatagna och mördade. De lärde sig stora avsnitt av Bibeln
utantill eftersom de kunde vänta sig att deras Biblar skulle tas ifrån
dem och brännas. Mer än en gång trodde påvedömet och sina
förbundna att de eliminerat dem, men åter och åter igen uppstod en
kvarleva, beredda att fortsätta arbetet.

6

Katoliker lär ju att man inte behöver hålla sitt ord till kättare.
http://kotisatama.net/files/kotisatama/Tekstit_ja_kirjat/foxe.pdf
8
www.hoppetsrost.org/Bibliotek

7
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Den romersk katolska kyrkan medger ändringen
I konvertitens katekes över katolsk doktrin kan vi läsa:
F: Vilken dag är sabbatsdagen?
S: Lördagen är sabbatsdagen.
F: Varför håller vi då söndagen i stället för lördagen?
S: Vi håller söndagen istället för lördagen därför att den katolska kyrkan
överförde högtidligheten från lördag till söndag under konciliet i
Laodicea (år 336 e.Kr.).
F: Varför genomförde den katolska kyrkan denna förändring?
S: Kyrkan ändrade från lördag till söndag, därför att Jesus uppstod från
de döda på söndagen och den Helige Ande föll på apostlarna på en
söndag.
F: Med vilken befogenhet genomförde kyrkan denna förändring från
lördag till söndag?
S: Kyrkan bytte från lördag till söndag genom det överflöd av den
gudomliga
makt
som
Jesus
Kristus
förlänade
den!
[Rev. Peter Geiermann, C.SS.R., (1946), sid. 50.]
Det finns en uppsjö kommentarer i liknande stil.

Protestanter finner inga bibliska skäl
Episkopaler:
Finns det något påbud i det Nya Testamentet att ändra
vilodagen från lördag till söndag? Nej – inget.
[Manual of Christian Doctrine, sid. 127]

Vi har ändrat från den sjunde dagen till den första dagen på grundval av
befogenheten hos den enda heliga katolska och apostoliska Kristi kyrka [Varför vi firar söndagen, sid. 28]

Lutheraner:
Helighållandet av Herrens Dag (söndag) är inte grundat på
något av Guds bud, utan på kyrkans auktoritet.
[The Augsburg Confession, In Catholic Sabbath Manual, Pt 2, sec 10]

Prebyterianer:
En förändring av den dag, som skall gälla som veckans
vilodag, från den sista till den första dagen. Det finns inga dokument, inget
uttryckligt påbud som rättfärdigar denna förändring.
[N L Rice, The Christian Sabbath, sid. 60]
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Metodister:
Ta frågan om söndagen. … det finns ingen passus som
föreskriver att den kristne skall hålla den dagen i helgd, eller att flytta den
judiska sabbaten till den dagen. [H F Hall, Christian Advocate, July 2, 1942]
Kongregationalister: Det är tämligen klart, att hur fast eller hängivet vi
tillbringar söndagen, så håller vi inte Sabbaten. … Det finns inte en enda
mening i det Nya Testamentet som antyder att vi skulle ådra oss något straff
genom att bryta mot den påstådda heligheten hos söndagen.
[Dr R W Dale, The Ten Commandments, sid. 100-101]

Anglikaner:
Många människor tror att söndagen är sabbatsdagen, men
vare sig i det Nya Testamentet eller hos den tidiga kyrkan, finner man något
som skulle antyda att vi skulle ha rätt att överföra helighållandet av den sjunde
dagen i veckan till den första. Sabbaten var och är lördag och inte söndag.
[Rev. Lionel Beere, Church and People, Sept 1 1947]

Baptister:
Det fanns och finns ett bud att hålla Sabbaten i helgd, men
sabbatsdagen var lördag och inte söndag. Det finns inga bibliska belägg för en
förändring av sabbats-institutionen från den sjunde till den första dagen i
veckan. [Dr Edward T Hiscox (Författare av deras handbok), New York Ministers Conf,
Nov. 13, 1893]

Att så många ändå firar på söndag får vi tillskriva vanans (traditionens)
makt.

Uttalanden av den romersk katolska kyrkan
Han (påven) kan uttala fördömelser och domar som står i motsats till
nationernas rättssystem, till Guds lag och människors lag … han kan,
eftersom han är överordnad, agera fritt från apostlarnas bud och från
det Gamla Testamentets regler. – [The Roman ”Decretalia”]
Påven har makt att ändra tider, att upphäva lagar och att frita sig från
allt, ja t.o.m. från Kristi föreskrifter. [Decretal, de Translat. Episcop, Cap.]
Påven står för reson. Han kan bortse från lagen, och kan göra rätt det
som är fel genom att rätta till och ändra lagar.
[Påve Nicholas, Dist 96, Citerad i ´Facts for the Times, sid. 55-56, 1893]

Söndagen är märket9 på vår auktoritet. Kyrkan står över Bibeln och
förändringen av Sabbaten är ett bevis på detta faktum.
9

Mina tankar går osökt till Uppenbarelseboken 16:2 och 19:20.
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[Catholic Record, Sept. 1, 1923]

Hon gjorde av den hedniska söndagen en kristen söndag … och på så
sätt blev den söndag som var dedicerad Balder en kristen söndag helgad
åt Jesus. [Catholic World, Mars 1894, sid. 809]
Naturligtvis står den katolska kyrkan fast vid att det var hon som stod
för ändringen (flyttningen av Sabbaten från den sjunde till den första dagen)
och den förändringen är ett märke9 (eller kännetecken) på hennes ecklesiastiska makt. [Faith of our Fathers, (Cardinal Gibbons)]
I Bibeln står det att vi skall hålla Sabbaten helig. Den katolska kyrkan
säger NEJ! Genom min gudomliga makt avskaffar jag sabbatsdagen och
beordrar dig att hålla helig den första dagen i veckan. Och se, hela den
civiliserade världen böjer sig vördnadsfull lydnad till budet från den
heliga katolska kyrkan.
[Father Enright, American Sentinal, Juni 1893]

Söndagen är inte förankrad i Skriften, utan i tradition, och den är en
tydlig katolsk inrättning. [Catholic Record, Sept. 17, 1893]
Det finns många skrifter på internet som tar upp sabbatsfrågan.
Här är en katolsk skrift, i ett dokument som ligger på Hoppets Röst websida och kan laddas ned här:
www.hoppetsrost.org/wp-content/uploads/Romes_Challenge.pdf
Nedanstående skrift går på 50 sidor mycket detaljerat igenom alla skäl
för och emot den sjunde dagen som sabbatsdag. Den är utgiven av
Christian Biblical Church of God. Den kommer alltså inte från
Sjundedags-Adventisterna.
https://www.cbcg.org/booklets/which-day-is-the-true-christian-sabbath.html

Roger Morneau skriver i sin bok ”En resa in i det övernaturliga” om en
kväll där satansprästen skröt om bedrifterna. Jag citerar:
Åter skröt prästen om att mästaren hade förvillat hela världen med tron
på en odödlig själ trots vår tids vetenskapliga kunskap och upplysning.
Då skedde något märkligt som hjälpte mig (Roger) att ta emot Kristus
och så småningom fatta beslutet att bli medlem i Sjunde-
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dagsadventistsamfundet. Någon ställde en fråga. ”Hur är det med
adventisterna? – Ni kan inte anse dem förledda på det sätt som ni
beskriver resten av världen. Varför står de emot den stora förvillelsen?”
”Du har rätt”, svarade prästen. ”Adventisterna har inte fångats av detta.
Låt mig få förklara varför jag inte nämnde dem. De är så få, att när man
tänker på hur stor världens befolkning är, brydde jag mig inte om att
nämna dem.
Dessutom är orsaken till att de inte fallit, att de inte är som vanliga
människor. Låt mig förklara. Det jag kommer att säga nu kommer att
göra en del av er upprörda, men det är sant vare sig ni tycker om det
eller inte.
Det faktum att adventisterna firar Bibelns sabbatsdag till minne av
skapelsen gör det omöjligt för andarna att förleda dem. Skaparen ger
dem särskild hjälp och stor andlig insikt. I det avseendet är de inte som
vanliga människor.”
Jag kan inte förklara hur det kommer sig, men det fungerar.

Vem gjorde söndagen till en ”helig” dag?
Kanske den modigaste och den mest revolutionära förändring som
kyrkan någonsin gjort, gjordes under det första århundradet. Den heliga
dagen, Sabbaten, ändrades från lördag till söndag. ´Herrens Dag´valdes,
inte på grund någon hänvisning ur Skrifterna, utan av den (katolska)
kyrkans känsla för sin egen makt … De som tror att Skrifterna skall vara
den enda auktoritära källan, borde rimligen bli Sjundedags-Adventister
och hålla lördagen i helgd.
[St. Catherin Church Sentinel, Algonac, Michigan, maj 21, 1995] 10

Ingen människa kan göra en dag ”helig”. Gud har bett oss behålla den
dag i helighet den han gjorde helig vid skapelsen.

Vilken dag är Herrens dag?
Människan, som inte bryr sig om vad Bibeln säger, påstår att ”Herrens
Dag” är söndagen, den dag då Jesus uppstod från de döda. Men Bibeln
10
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säger ju klart och tydligt att Sabbaten är Herrens Dag. Johannes skriver i
Uppenbarelseboken 1:10 På Herrens dag kom jag i hänryckning och
hörde bakom mig en stark röst … Under Johannes tid var det Sabbaten
som var Herrens dag, vilket åskådliggörs av Matt 12:8 Ty
Människosonen är herre över sabbaten och Luk 6:5 Därefter sade han
till dem: » Människosonen är herre över sabbaten.
Den vanligaste betydelsen för ”Herrens Dag” är den dag då Jesus
kommer tillbaka till Jorden och allt liv förgås. Den betydelsen finns i 19
av alla de 20 verser där uttrycket förekommer.

Roms utmaning
De flesta kristna tror att söndag är den dag som Bibeln föreskriver som
dag för gudstjänst. Den romersk katolska kyrkan opponerar sig och
säger att den överförde den kristna gudstjänsten från den bibliska
Sabbaten (lördag) till söndag, och att försöka hävda att den ändringen
står att finna i Bibeln är både oärligt och ett
förnekande av den katolska överhögheten. Om
protestanterna vill basera sin lära på Bibeln borde
de fira gudstjänst på lördag.
Boken ”The Faith of Millions” av Burns and Oates
tar upp frågan om protestanternas ärlighet.
Vilken viktig fråga är det påvedömet ställer
protestanterna?
Protestanterna har upprepat frågat påvedömet, ”hur kommer det sig
att ni vågar er till att ändra Guds lag?” Men frågan till protestanterna
tränger ännu djupare. Här är den officiellt: ”Du säger till mig, att
lördagen var den judiska sabbaten, men att den kristna sabbaten har
ändrats till söndag. Ändrad! men av vem? Vem har befogenhet att
ändra en uttrycklig lag av den Gud allsmäktig? När Gud har sagt: ”Du
skall hålla den sjunde dagen helig, vem vågar då säga, nej, du kan
mycket väl arbeta och göra dina värdsliga sysslor på den sjunde dagen;
men du skall hålla den första dagen istället?
Det är en mycket viktig fråga, som jag inte vet hur du kan svara på. Du
är protestant, och du utger dig för att följa Bibeln och endast Bibeln; och
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likväl i en så viktig fråga som när det gäller hållandet av en dag av sju,
så går du emot Bibelns tydliga ord och sätter en annan dag i stället för
den dag som Bibeln föreskrivit.
Budet att hålla den sjunde dagen helig är ett av det tio budorden; du
tror på de övriga nio att de fortfarande är bindande; vem gav dig rätt
att mixtra med det fjärde budet? Om du är konsekvent när det gäller
dina egna principer, om du verkligen följer Bibeln och bara Bibeln, borde
du kunna visa på någon del i det Nya Testamentet i vilken det står att
det fjärde budet uttryckligen har ändrats.”
[Library of Christian Doctrine: Why Don´t You Keep Holy the Sabbath-Day?
(London: Burns and Oates, Ltd) sid. 3-4.]

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT VILKEN DAG VI HÅLLER HELIG?
1. NÄR VI FIRAR SABBATEN VISAR VI ATT VI TROR PÅ EN
SKAPELSE MED EN SKAPARE – OCH DÄRMED FÖRNEKAR VI
DEN ALLMÄNNA EVOLUTIONSTEORIN
Det har visat sig att det är omöjligt att både tro på en skapelse och på
den allmänna evolutionsläran samtidigt. Man måste välja det ena eller
det andra. Det är något som även de mest inbitna ateister kunnat
fastställa. Richard Dawkins säger i en TV intervju sänd på BBC kanal 4
den 16 januari 2006:
De liberalas ståndpunkt tycks vara ett sorts sittande på staketet. De tror
delvis på Bibeln … för mig är det en underlig tes att vi skulle tro vissa
delar av Bibeln men inte andra. När det kommer till viktiga moraliska
frågor, efter vilka kriterier (vilken standard) ska vi plocka russinen ur
Bibeln? Varför över huvud taget bry sig om Bibeln om vi kan välja vad
det är vi vill tro och vad det är vi ska förkasta – vad är det då som är rätt
eller fel?
Varför skulle någon som inte tror försoningen, delta i nattvarden? Det
är lika orimligt att hålla Sabbaten i helgd och förneka att Gud skapat
världen. Den som håller Sabbaten förutsätter att Gud skapat världen
som Han säger i sabbatsbudet.
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Ändå säger påven att det är rimligt att tro både på skapelse och
evolution: När vi läser skapelseberättelsen i 1Mosebok löper vi risken
att tro att Gud skulle vara en magiker med en trollstav och kapabel att
göra allting11.

2. ATT MED HJÄRTAT HÅLLA GUDS SABBAT HJÄLPER OSS ATT
UNDVIKA VILDDJURETS MÄRKE (UPPENBARELSEBOKEN 14:9)
Gud varnar för att ta ”vilddjurets märke”12 i Uppenbarelseboken 14:9
"Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin
panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, …
Bibeltexten med sitt sammanhang är väldigt tydlig och trots det finns
det stor förvirring beträffande vad det betyder.
Ellen White, har i boken ”Den stora striden”, klart skrivit vad märket är.
Hon skriver:
Bibelns sabbat kommer att bli det stora lojalitetsprovet, eftersom det är
just denna sanning striden gäller. När människor sätts på det avgörande
provet dras en skiljelinje mellan dem som tjänar Gud och dem som inte
tjänar honom. Medan firandet av den falska sabbaten i
överensstämmelse med landets lagar, i strid mot det fjärde budet, är ett
tecken på lojalitet mot den makt som står i opposition mot Gud,
kommer helighållandet av den sanna vilodagen i lydnad mot Guds bud,
att bli ett bevis på lojalitet mot Skaparen. Under det att den ena
gruppen godtar tecknet på underdånighet till jordiska makter och då tar
vilddjurets märke, väljer den andra gruppen lojalitets-tecknet på Guds
auktoritet och får därmed Guds insegel (sigill).
Före denna tid har människor ofta betraktat dem som förkunnar den
tredje ängelns budskap (Upp. 14:9), som olycksprofeter. Deras
förutsägelser om att religiös intolerans kommer att få makten i Förenta
Staterna, så att kyrkan och staten kommer att knytas samman för att
11
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förfölja dem som håller Guds bud, har betraktats som grundlösa och
orimliga. Man har med förtröstan påstått att detta land (USA) aldrig
kan bli annat än vad det har varit – försvararen av religionsfriheten.
Men efterhand som frågan om att införa söndags-firande genom lag
har blivit aktuell, (detta skrev hon i den första upplagan redan 1888! för
130 år sedan, långt innan vi hade så tydliga tecken på den kommande
lagstiftningen som vi har idag.) ser det ut som om den händelse som de
så länge har tvivlat på, närmar sig.
Vi har i citaten i det här häftet läst att ”söndagen är märket på den
katolska kyrkans auktoritet”. (se sidan 22)
Sabbaten är Guds märke, vilket Bibeln säger i 2Mose 31:13: Säg till
Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig
och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som
helgar er.
Och i 2Mos 31:17 Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn,
ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen
upphörde han med sitt arbete och vilade.
Och i Hesekiel 20:12 Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken
mellan mig och dem, för att de skulle inse att jag är HERREN som
helgar dem. Samt Hesekiel 20:20 Håll mina sabbater heliga. Låt dem
vara ett tecken mellan mig och er, för att ni skall inse att jag är
HERREN, er Gud.
3. NÄR VI HÅLLER SABBATEN VISAR VI VEM DET ÄR SOM
BESTÄMMER ÖVER OSS.
Paulus säger i Romarbrevet 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar
under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni
lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden,
vilket leder till rättfärdighet?

SLUTORD
Bäste vän! Om du orkat läsa så här långt, hoppas jag att frågan om
Sabbaten har blivit bättre förstådd. I Bibeln läser vi att Jesus sa innan
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han steg till himlen, att han skall komma tillbaka. När han kommer
tillbaka så kommer han inte som ett oskyldigt barn som han gjorde förra
gången, utan som Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. Han har bett
oss att fira Sabbaten som ett tecken på det förbund han slutit med oss.
Varför tror du att det finns ett sådant motstånd till att hålla det fjärde
budet?
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