
Hva skulle skje ifølge profetien? 
 

«Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover» (Dan 7,25) 

 

«Først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens 

sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, 

han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. … Lovløsheten virker … i 

hemmelighet. … den lovløse» (2 Tess 2,3.4.7.8) 

 

Hva er skjedd? 
 

«L. (Luther) fulgte også den kirkelige tradisjon for inndeling av budene. Bibelens 

2. bud – billedforbudet: - Du skal ikke gjøre deg noe billed av Herren din Gud – 

var strøket av kirken i middelalderen. I stedet hadde man delt det siste av budene 

– begjæringsbudet  – i to, og på den måten beholdt 10-tallet. L. gjorde likeså. De 

reformerte derimot kjente seg bundet av Bibelen, og slik er det kommet at 

Lutheranere og reformerte har to forskjellige budrekker; de lutherske og de 

romerske har derimot fellesskap. Merkelig nok.»  

(Eivind Berggrav, «Fornyelse av katekismen», Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 

1936, side 18) 

 

«Paven er den rette Antikrist … Akk, min Herre Kristus, se her ned, la din ytterste 

dag bryte frem, og ødelegg djevelens rede i Rom» Her sitter det menneske 

hvorom Paulus har sagt: «Han som opphøyer seg over deg og setter seg i ditt 

tempel, ter seg som en gud, det syndens menneske og fordervelsens sønn.» … 

Jeg håper at den ytterste dag står for døren. Det kan jo ikke bli verre enn den 

romerske stol gjør det. Guds bud undertrykker den, sine egne bud opphøyer den 

over Guds. Er det ikke Antikrist, så må en annen si hvem det vel kan være?»  

(J.Kaper, «Luthers Reformatoriske Skrifter i Udvalg», P.G.Philipsens Forlag, 

København, 1883, side 278-280) 

 

«Ikke noe sted i Det nye testamentet er det tydelig sagt at Kristus forandret 

hviledagen fra lørdag til søndag. Likevel holder alle protestanter søndag, unntatt 

Syvende dags adventistene. Den katolske kirke, som går helt tilbake til apostlene, 

gjorde forandringen fordi det var nødvendig å understreke den kjensgjerning at 

Det gamle testamentet var avskaffet. Videre fordi vår guddommelige Frelser 

valgte søndag som oppstandelsesdag og som tidspunkt for utsendelsen av den 

Hellige ånd til menigheten som dens livsprinsipp. Når protestantene holder 

søndag, følger de tradisjonen.» 

 (Det amerikanske katolske menighetsbladet «Our Sunday Visitor», 11. juni 1950) 

 

«Allerede siden apostlenes dager har kirken, ved Kristi fullmakt, bestemt at 

istedenfor sabbaten skal de kristne feire søndagen som ‘Herrens dag’».  

(Vår tro, katolsk katekisme, utgitt av Oslo Katolske Bispedømme, 1961, side 136) 

 

«Herrens oppstandelsesdag er vel en minnedag som aldri kan bli glemt eller 

forbigått i hans kirke, men derav, kunne man mene, følger dog ikke at man skulle 

oppgi og forlate den av Gud selv foreskrevne og ved skapelsen tydeligvis forut 

avbildede «sabbat», eller flytte denne til en annen dag i uken, om enn dette er en 

slik minnedag. Hertil behøves en likeså uttrykkelig befaling fra Gud, hvorved den 

forrige forskrift oppheves, men hvor finnes en slik befaling? Det er sant, en slik 

befaling finnes ikke.»  

(Biskop A.Grimelund, Søndagens historie, Den Norske Lutherstiftelsens forlag, 

Kristiania, side 18) 

 

«Samler vi nå hva historien lærer om søndagens oppkomst og søndagslærens 

utvikling, så blir summen denne: Det er  i k k e apostlene, i k k e de første kristne, 

i k k e  h e l l e r  oldkirkens konsilier som har påtrykt søndagen sabbatens navn 

og stempel, men det er middelalderens kirke og skolastiske lærere.»  

(Uthevninger som i boken) (Samme, side 37) 

 

«… at det først er en i pavedømmets kirke oppkommet lære at søndagens 

helligholdelse er påbudt …»  

(Samme, side 47-48) 

 

Hva skal skje? 
 

«… den lovløse … han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn 

og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.» (2 Tess 2,8) 

 

«For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt 

ansikt, sier Herren, slik skal deres ætt og navn bestå. 23 Og det skal skje: Fra 

nymånedag til nymånedag, fra sabbat til sabbat, skal alle mennesker komme og 

tilbe for mitt ansikt, sier Herren.» (Jes 66,22-23) 

 

Hvem gjorde det? 
 

Av det overstående ser vi at det er historisk bevist og hevet over enhver tvil at 

mennesker har øvet vold mot Guds lov. Den romersk-katolske kirke har prøvd å 

sette hedenskapets soldag (søndag) i stedet for skaperens sabbat. Protestantene 

har dessverre gjort felles sak med katolikkene i dette! 

 

Hva vil du gjøre, kjære leser? 
 

Spørsmålet er ikke først og fremst om du skal helligholde lørdag eller søndag. Det 

gjelder noe langt mer: Hvem skal du lyde? Skal du lyde din Herre Jesus som selv 

var «lydig inntil døden»? Eller skal du lyde  mennesker? 

 

Lyde Gud               eller              mennesker? 
 

 
 

 

 

Hvem har forandret Guds lov? 
 

Ikke Faderen: 
 «Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet.» Sal 19,8 

 «Jeg vil ikke vanhellige min pakt, ikke endre ordene fra min 

munn.» Sal 89,35 

 «Jeg, Herren, har ikke forandret meg …». Mal 3,6 

 «… himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller 

skiftende skygger.» Jak 1,17 

 

Ikke Sønnen: 
 «Jeg og Far er ett.» Joh 10,30 

 «Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller 

bort.» Luk 16,17 

 «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! 

Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, 

jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste 

bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.» 

Matt 5,17-18 

 «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som 

elsker meg.» Joh 14,21 

 «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Hebr 

13,8 

 

: Ikke de første kristne
 «Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester 

loven.» Rom 3,31 

 «Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er 

opprør mot loven.» 1 Joh 3,4 

 «Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.» 

1 Joh 5,3 

 «Frihetens fullkomne lov.» «Den kongelige lov.» «Frihetens lov.» 

1 Joh 1,25; 2,8.12 

«Ville du bare høre på mine bud! 

Da ble din fred som elven, din 

rettferd som havets bølger.»   

(Jes 48,18) 

«Forgjeves dyrker de meg, for 

det de lærer, er menneskebud.» 

(Matt 15,9) 

GUDS LOV 

 «Han skal bestemme seg for å 
forandre tider og lover» Dan 7,25 

 



GUDS LOV 
 

i Det gamle testamentet 
 

2 Mos 20,3-17 (2011 overs.) 

 

I 

«Du skal ikke ha andre guder enn meg.» 

 

II 

Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i 

himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem 

og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud 

som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 6 

men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder 

mine bud. 

 

III 

Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som 

misbruker hans navn.  

 

IV 

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all 

din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du 

ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller 

slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11 

For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; 

men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og 

helliget den.  

 

V 

Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud 

gir deg.  

 

VI 

Du skal ikke slå i hjel.  

 

VII 

Du skal ikke bryte ekteskapet.  

 

VIII 

Du skal ikke stjele.  

 

IX 

Du skal ikke vitne falskt mot din neste.  

 

X 

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, 

slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører 

din neste til.»

GUDS LOVS PRINSIPPER 
 

i Det nye testamentet (2011 overs.) 
 

I 

«Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»  Matt 4,10  

 
II 

«Mine barn, vokt dere for avgudene!» «Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke 

tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av 

menneskers kunst eller tanke.» 1 Joh 1,21; Apg 17,29  

 
III 

«… for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet.» 1 Tim 6,1  

 
IV 

«Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.» «Og Jesus 

sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.  

Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»  

« For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende 

dag fra alle sine gjerninger. … Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for 

Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger,  

slik Gud hvilte fra sine.»  

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, …  

alt er skapt ved ham og til ham.»  

Matt 24,20; Mark 2,27.28; Heb 4,4.9.10; Koll 1,16 

 
V 

«Du skal hedre far og mor.» Matt 19,19  

 
VI 

«Du skal ikke slå i hjel».  Rom 13,9  

 
VII 

 «Du skal ikke bryte ekteskapet» Matt 19,18 

 
 VIII

«Du skal ikke stjele». Rom 13,9  

 
IX 

«Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre!» «Fra hjertet kommer onde 

… falskt vitnesbyrd» Ef 4,25; Matt 15,19 

 
X 

«Du skal ikke begjære.»  Rom 7,7 

GUDS LOV 
 

forandret av mennesker 
 

 

I 

«Du skal ikke ha andre guder enn meg.» 

 

(Det andre bud som Gud ga, er helt utelatt.)  

 

II 

«Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.» 

 

III 

«Du skal holde hviledagen hellig.» 

 

(Her sies ingen ting om når vi skal holde hviledagen, eller hvorfor.) 
 

IV 

«Du skal hedre din far og din mor.» 

 

V 

«Du skal ikke slå i hjel.» 

 

VI 

«Du skal ikke bryte ekteskapet.» (Du skal ikke drive hor.) 

 

VII 

Du skal ikke stjele.  

 

VIII 

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 
 

IX 

«Du skal ikke begjære din nestes hus.»  

 

X 

«Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, arbeidsfolk, husdyr, eller noe som 

hører ham til.»  

 

(hentet fra: http://gammel.delk.no/bergen/ressurs/katekism.htm) 


