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<Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved 
synden.» Rom. 5, 12. Smerte og lidelse omgir mennesket på 
alle kanter i denne syndige verden, og mennesket er selv 
smittet og skadet av synden. Menneskets hjerte, som en gang 
stod som et blomsterbed, er nå en øde ørken. Kjærlighet, 
tro og lys er nesten forsvunnet, og bitterhet, vantro og mørke 
er kommet i stedet. Forgjeves prøver vi å hjelpe oss selv. 

Hvordan kan en stakkars lenkebundet fange åpne de tunge 
fengselsdørene? Her behøves en sterk og barmhjertig red-
ningsmann. Jesus er en slik redningsmann. Han kom til 
verden for å <frelse sitt folk fra deres synder». Han kan og 
vil åpne fengselsporten og bryte de tunge lenkene. Men du 
må be ham om det og være villig til å bli undervist og ledet 
av ham. Men han har satt en betingelse: <I er mine venner 
dersom I gjør det jeg byder eder.» Joh. 15, 17. 

Dette sier han ikke for at vi på den måten skal fortjene 
hans vennskap, for det kan vi aldri. Men han har en bestemt 
hensikt med det: 1) At vi skal forstå at vi ikke kan stå i rett 
forhold til ham så lenge vi nekter å gjøre hans vilje. 2) At vi 
må komme i samfunn med Gud og ikke mer gjøre opprør 
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mot ham, men bli hans lydige og tro tjenere. For dette er til 
Guds ære og til vår egen fred og lykke. 

Dette er også et kjennemerke på Guds folk i de siste dager. 
Skriften sier om den siste rest av Guds menighet på jorden, 
at den <holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd>. Ap. 12, 17. 
Det nytter ikke å tale om tro og føre en høy bekjennelse, 
dersom vi på samme tid fornekter Gud i vårt liv. <Den som 
sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en 
løgner, og i ham er ikke sannheten.» 1 Joh. 2, 4. Derfor må 
den sanne kjærlighet vise seg i dette at vi gjerne vil lære av 
Guds ord hva som er hans vilje. <Men de dyrker meg for-
gjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.» 
Matt. 15, 9. I denne sammenheng rettes søkelyset særlig mot 
Bibelens fjerde bud — hviledagsbudet. 

Hvilken dag er hviledag? 

Et viktig spørsmål i denne forbindelse er dette: Hvilken dag 
er den syvende? Noen sier: Ingen kan vite hvilken dag er 
den syvende, og Gud ser heller ikke så nøye på dette. Vi kan 
jo kalle hver dag den syvende dag. 

Men dette er en alvorlig misforståelse. Gud vil ikke for-
lange at menneskene skal holde den syvende dag hellig der-
som de ikke er i stand til å vite hvilken dag det er. Da ville 
noen holde tirsdag, andre onsdag eller søndag. Dette ville 
bety kaos, noe som aldri kan stamme fra Gud, «for Gud er 
ikke uordens Gud, men freds Gud». 1 Kor. 14, 33. 
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Søndag, mandag osv. til lørdag er hedenske navn. De til-
svarende bibelske navn er den første dag, den annen dag og 
videre til den syvende dag. 

1. Gud skapte alle dagene til og med den syvende, og gav 
dem navn som nevnt ovenfor. Han har ikke skapt eller nevnt 
noen åttende dag i uken. Derfor finnes det ikke noen slik. 
Dagene i den uken som fulgte etter skapelsesuken, kom i 
samme rekkefølge som den foregående, og slik fortsetter det 
til tidens slutt. 

2. Denne måten å regne dagene på ble holdt ved like og 
var fremdeles i bruk blant jødene da de drog ut av Egypt, 
over to tusen år etter skapelsen. Den gangen viste Gud dem 
på en tydelig måte hvilken dag var den syvende. På den 
sjette dag kunne israelittene sanke inn dobbel porsjon manna, 
men på den syvende dag fant de ingenting. 2 Mos. 16, 22. 26. 
27. Ingen vil nekte for at Gud visste hvilken dag i uken var 
den syvende. I 40 år streifet de om i ørkenen, og hele denne 
tiden gav Herren dem manna, men på den syvende dag fant 
de ikke noe. På den måten fikk de et kraftig og uforglemme-
lig bevis for hvilken dag var den syvende. 

3. I de 1500 år som fulgte til Kristus kom, bevarte de denne 
tidsregning intakt. Da han kom, helligholdt han den samme 
dagen som jødene kalte sabbat. Matt. 12, 1-8. Han visste 
hvilken dag var sabbat eller den rette syvende dag. 

4. Ukens syklus er bevart uendret fra den tid og til i dag, 
noe som vi ser av følgende grunner: 1) Jødene har fortsatt 
med å regne uken og ukedagene etter dette skjema, og 
uansett hvor vi finner dem i verden, kaller de lørdagen den 
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syvende dag. 2) Mange kristne har holdt den første dag i 
uken til minne om Kristi oppstandelse, og den har de alltid 
holdt om søndagen. Men all den stund søndagen gjennom 
alle århundrer er blitt kalt den første dag i uken, gir de på 
den måten til kjenne at lørdagen er den syvende dag. 3) Så 
vel i Afrika som i Europa og Amerika kan vi finne kristne 
menigheter som har holdt den syvende dag uforandret, og de 
vitner alle sammen om at lørdagen er den syvende dag. 
4) Noen sier at det har vært strid og tvil om denne sak blant 
kirkefedrene. Men dette er ikke tilfelle, og kan ikke påvises 
fra historien. Tvert imot finner vi at alle sammen er enige 
om at lørdagen er den syvende dag. 

Til minne om skapelsen 

«Og Gud ... hvilte på den syvende dag fra all den gjerning 
som han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag 
og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, 
den som Gud gjorde da han skapte.» 1 Mos. 2, 2. 3. «Gud 
hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger.» Heb. 4, 4. 

Den syvende dag er Guds hviledag. Han hvilte ikke på 
den første dag eller den annen dag, derfor kan ingen av dem 
noen gang bli Herrens sabbat eller hviledag. Men den syvende 
dag er og blir Guds hviledag så lenge jorden står. 

Denne sannhet er like urokkelig i dag som den var da 
jorden ble skapt, og det er hevet over tvil at den syvende dag 
er Herrens sabbat for alle tider og slekter. 
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Noen vil kanskje mene at dette er en ny lære og at den 
syvende dag var jødenes sabbat. Men denne lære er like 
gammel som jorden, for den ble innført i Paradiset av Gud 
selv da han skapte jorden og mennesket. Annerledes forhol-
der det seg med søndagen. Den første befalingen om å la 
være å arbeide på søndagen, som historien forteller om, ble 
kunngjort av keiser Konstantin i året 321 e. Kr. 

Det er riktig at den syvende dag ble holdt hellig av jødene. 
Men at noen av den grunn skulle kalle den jødisk, og at den 
ikke vedkommer de kristne, er helt ugrunnet. jødenes sab-
bater var årlige høytider. De hadde syv slike sabbater: to i 
den første måned ved påskens og de usyrede brøds høytid, 
en i den tredje måned ved pinsen, og fire i den syvende må-
ned ved høsten og løvhyttefesten. 3 Mos. 23, 6-8. 15-21. 
24-27. 34-36. Om den ene av disse står det uttrykkelig: «En 
høyhellig sabbat skal den være for eder, og I skal faste; på 
den niende dag i måneden om aftenen, fra den aften til den 
neste, skal I holde eders sabbatshvile.» vers 32. (Gml. overs.: 
hvile på eders sabbat.) Disse var altså jødenes sabbater. 

Vi har aldri lært eller trodd at de kristne skulle holde 
jødenes sabbater hellig. Derimot tror vi at det er i samklang 
med Guds ord og vilje at vi holder Herrens sabbat hellig. 
Den syvende dag ble helliget av Gud i Paradiset over to tusen 
år før jødene ble til. Og vi kan ikke finne i Skriften at Gud 
noen gang har fjernet denne hellighet fra den syvende dag. 

Gud helliget og velsignet den syvende dag. Han bestemte 
den til hellig bruk for menneskene. For ordet «hellig» betyr 
å innvie noe til hellig bruk. 

Dette blir tydelig understreket i Mark. 2, 27: <Sabbaten 
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ble til for menneskets skyld.» Når ble sabbaten til? Ved ska-
pelsen i Edens have. Hvem ble sabbaten til for? For men-
nesket. Altså ble sabbaten til for mennesket ved skapelsen. 

Det var i Paradisets skjønne have Herrens sabbat ble til. 
Den er av guddommelig opphav — en Guds velsignelse gitt 
til menneskene av en allkjærlig Gud. Sabbaten var en vidun-
derlig dag for Adam, da han mer enn på noen annen dag 
kunne glede seg i salig samfunn med sin himmelske far. 

Om sabbatens innstiftelse ved skapelsen sier Luther: «Gud 
velsignet og helliget sabbaten. Dette har han ikke gjort med 
noen annen skapning.» «Betydningen av dette er at vi skal 
lære å forstå at den syvende dag fortrinnsvis bør brukes til 
gudstjeneste. For hellig kalles det som er avsondret fra alle 
andre skapninger og innviet til Gud. Å hellige vil si å utvelge 
og avsondre til hellig bruk eller gudstjeneste.» «Derfor er 
sabbaten fra verdens begynnelse bestemt til gudstjeneste. Og 
således skulle den menneskelige natur, såfremt den var for-
blitt i sin uskyldighet og arvelige rettferdighet, ha prist Guds 
ære og hans velgjerninger. På sabbaten skulle menneskene ha 
talt med hverandre om Guds, deres skapers ubeskrivelige 
godhet.» «Og om nå enn mennesket ved synden har mistet 
Guds anerkjennelse, så har Gud villet at budet om å hellige 
sabbaten skulle forbli, og har villet at man på den syvende 
dag skulle forkynne og innprente hans ord gjennom guds-
tjenesten, slik som den er innstiftet av ham, for at vi men-
nesker først skal tenke over hva som egentlig er vårt kall og 
vår stand, nemlig at vår natur er skapt til at vi skulle aner-
kjenne og prise Gud.» — Luthers utleggelse av Første Mose-
bok, 2. kap. 
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Synden forstyrret dette samfunn og hindret Adam i å holde 
sabbatsdagen hellig. For hvordan kunne han med ærefrykt 
minnes Skaperen og hans store verk, så lenge han var en 
opprører som måtte skjule seg for Gud? Budet sier jo: «Kom 
hviledagen i hu, så du holder den hellig.» Men et vantro 
menneske kan ikke gjøre noe som er hellig. 

Derfor er det godt å vite at Kristus har gjort soning for 
våre synder, og at han kan forlike oss med Gud. Da først 
blir det mulig for oss å holde sabbaten hellig. Vår frelser har 
vunnet tilbake denne velsignelsen til mennesket, så at den 
ikke helt og holdent er tapt. Enda sabbaten en viss tid lyser 
med mindre glans, er den likevel kjær for enhver troende 
som ydmykt tar imot Guds dyrebare ord. Og tiden nærmer 
seg da den igjen skal stråle med fornyet glans på den nye 
jord. «For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg 
gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, således skal 
eders ætt og eders navn bli til evig tid. Og det skal skje: 
Nymåne etter nymåne og sabbat etter sabbat skal alt kjød 
komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.» Es. 66, 22. 23. 
En skygge eller seremoni kunne ikke fortsette på den nye 
jord. Derfor er sabbaten ingen skygge. Det ville jo også være 
helt utenkelig at sabbaten skulle være hellig fra skapelsen til 
Sinai og fra Sinai til Kristus, men vanhellig fra Kristi tid 
til verdens ende, og siden igjen hellig på den nye jord. 

Sabbaten var til før syndefallet. Hvor det ingen synd er, 
kan det heller ikke være seremonier eller forbilder på forso-
ning. Altså kan Herrens dag ikke forandres eller avskaffes 
som et seremonibud. 

Mange hevder likevel at sabbatsbudet er et seremonibud. 
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Andre at en del av det er moralsk, men at det å holde sabbat 
på den syvende dag, slik det står i budet, er en seremoniell 

handling. De mener at når de holder søndagen hellig, noe 
som Guds ord slett ikke påbyr, blir handlingen utelukkende 

moralsk. Med andre ord, når man river en del av Guds bud 
bort og setter et menneskebud i stedet, blir Guds bud uteluk-
kende moralsk. Å være moralsk, er å rette seg etter den 

moralske lov, å være i pakt med reglene for rettferdighet. 
Guds lov er regelen for rettferdighet. Det kan altså ikke 

være moralsk å handle på tross av rettferdighetens lov, langt 
mindre å påberope seg rett til å forandre den. 

Loven om ofringer og tjenesten i templet er blitt kalt sere-
moniloven. Ifølge Guds ord er dette en lov som «bare har 
en skygge av de kommende dyder> Heb. 10, 1. All den stund 
sabbaten ble til før syndefallet, kan den ikke være en skygge, 
eller et forbilde på frelse fra synd, slik som tilfellet var med 

ofringene. For det var ingen synd i verden før Adam syndet. 
Den syvende dag er fremdeles hellig. Likeså sikkert som 

at Gud skapte i seks dager, er det at han helliget den syvende 

dag. Og like så lite som menneskene kan forandre solens og 
månens baner, eller jorden med det som er på den, like så 
lite kan de forandre eller avskaffe den hellighet som Gud har 

omgitt den syvende dag med. Menneskene kan være ulydige 

og synde mot Gud. Men selv om alle mennesker forakter 
eller vender seg bort fra den levende Guds ord, kan dette 

ikke forandre en bokstav eller en tøddel av det eller ødelegge 
den allmektige Guds verk. 
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Guds lov krever at den syvende dag 

holdes hellig 

Guds moralske lov, som i korthet er uttrykt i de ti bud, 
er grunnlagt på kjærlighet. Guds eneste hensikt med den er å 

fremme vårt sanne gagn. Vi har kjent Guds bud fra barn-
dommen. Kanskje vi har levd en stor del av vår tid i vantro 

og overtredelse av Guds gode lov. Dersom vi siden har vendt 
om til Gud, har vi lært å elske hans bud. Overtredelse av 
Guds bud har brakt sorg og ulykke, uro og smerte. Men når 
vi av kjærlighet til Gud lyder hans gode bud, gir det stor 
fred og velsignelse. 

<Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og 
godt.> Rom. 7, 12. Guds lov var god på Paulus' tid. Den er 

også god i dag. Den kan ikke miste sin verdi. Den er et riktig 
uttrykk for Guds hellige vilje. Den som elsker Gud, må 

derfor nødvendigvis også elske hans bud. <På dette kjenner 

vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans 
bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; 

og hans bud er ikke tunge.» 1 Joh. 5, 2. 3. Alle Guds hellige 
menn har elsket hans bud. David sier: «Din munns lov er 
meg bedre enn tusen stykker gull og sølv.> Og videre: <Hvor 

jeg har din lov kjær! Hele dagen grunner jeg på den.» 
Guds lov, som er uttrykt i de ti bud, er full av himmelsk 

visdom. Den er kommet direkte fra Gud, som selv talte den 
med mektig røst i hele folkets påhør. 5 Mos. 4, 12. 13. Over 
tre tusen år er gått siden den tid, og menneskene har gjort 
store fremskritt i opplysning og vitenskap. Men ingen har 
kunnet lage en bedre grunnlov enn de ti Guds bud. Lovene 
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i hvert eneste land inneholder flere eller færre av disse grunn-
prinsipper. De borgerlige lover er gode nettopp i samme for-
hold som de stemmer overens med Guds lov. Denne lov må 
derfor være av guddommelig opphav, for det er en visdom i 
den som overgår all menneskelig visdom. 

Dette vitner også Guds ord tydelig om: «Herrens lov er 
fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vitnesbyrd er 
trofast, det gjør den enfoldige vis.» Sal. 19, 8. (På all fullkom-
menhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker seg såre 
vidt.» Sal. 119, 96. <Dersom I oppfyller den kongelige lov 
etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør 
I vel; men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven 
refser eder som lovbrytere. For enhver som holder hele loven, 
men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle. For han 
som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke 
slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du 
blitt lovbryter.» Jak. 2, 8-11. Her taler apostelen om de ti 
bud og nevner uttrykkelig to av dem. Og han kaller denne 
lov «den kongelige lov». Den er utstedt av den høyeste 
autoritet. 

De ti bud er atskilt fra all annen lov ved Guds egen bestem-
melse. Gud skrev den nemlig selv på to stentavler og sørget 
for at den ble lagt i arken, som ble oppbevart i Det aller-
helligste i helligdommen. 2 Mos. 24, 12; 31, 18. Den blir kalt 
Guds pakt. 5 Mos. 4, 13. Paktens ark finnes i templet i him-
melen. Ap. 11, 19. Den jordiske helligdom var en etterligning 
av den himmelske. 2 Mos. 25, 40; Heb. 8, 5. 

Guds lov er uforanderlig. Herren har ikke forandret sin 
lov. <Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hva som 
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gikk ut fra mine lepper.» Sal. 89, 35. Kristus har heller ikke 
forandret den. d må ikke tro at jeg er kommet for å opp-
heve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opp-
heve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg eder: Før 
himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en 
eneste tøddel forgå av loven før det er skjedd alt sammen.» 
Matt. 5, 17. 18. Heller ikke apostlene påberopte seg en slik 
myndighet. <Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! 
vi stadfester loven.» Rom. 3, 31. 

<Pontoppidans forklaring», første del. Om loven eller de ti 
Guds bud: 

<23. Hvor mange slags lover har Gud gitt i Det gamle 
testamente? 

Tre slags: 1) Den seremonialske kirkelov, 2) den verdslige 
politi- og regjeringslov, 3) den moralske lov. 

24. Hvilken av disse lover står ennå ved makt? 
Den moralske lov, som inneholdes i de ti Guds bud. 
25. Kan denne lov ikke avskaffes? 
Nei, for den grunner seg på Guds hellige og rettferdige 

natur. 
32. Hva nytter loven de troende? 
Den underviser dem om hva de skal gjøre. 
33. Er de troende underkastet lovens tvang og forbannelse? 
Nei, for derfra har Kristus gjenløst dem. 
34. Er da den troende ikke skyldig å leve etter loven? 
Jo, visselig.» 

Guds lov er gitt til alle mennesker. Mange hevder imidler-
tid at sabbaten utelukkende var for jødene. Men dette lyder 
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ikke særlig overbevisende. Jødene er et folk som Gud har 
utmerket fremfor alle andre folk. «Hva fortrinn har da 
jødene? eller hva gagn er det i omskjærelsen? Meget i alle 
måter; først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd.» 
Rom. 3, 1. 2. 

«De som er israelitter, de som barnekåret og herligheten 
og pakten og lovgivningen og gudstjenesten og løftene til-
hører, de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet 
fra etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i 
evighet.» Rom. 9, 4. 5. Profetene var jøder, Kristus var jøde, 
og det samme var apostlene. Hele Guds ord er kommet fra 
jødene. 

Guds lov ble gitt til alle mennesker uten forskjell. «Frykt 
Gud og hold hans bud! Det er hva hvert menneske bør gjøre. 
For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt 
som er skjult, enten det er godt eller ondt.» Pred. 12, 13. 14. 
«Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem 
som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden 
bli skyldig for Gud.» Rom. 3, 19. «Han [Moses] er den som i 
menigheten i ørkenen var med den engel som talte til ham 
på Sinai berg, og med våre fedre, han som mottok levende 
ord for å gi oss dem.> Ap. gj. 7, 38. 

Hva sier Guds lov om sabbaten? «Kom hviledagen i hu, 
så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre 
all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren 
din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din 
sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt 
fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For 
i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt 

16  

det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor 
velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» 2 Mos. 20, 
8-11. Hva er det du skal komme i hu? Hviledagen! Hvilken 
dag er det? «Den syvende dag er sabbat!» Er ikke også den 
første dag sabbat? «Seks dager skal du arbeide og gjøre all 
din gjerning.» Men hvorfor er nettopp den syvende dag 
sabbat? «For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, 
havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende 
dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» 

Har Gud aldri helliget noen annen dag? Nei, Bibelen 
inneholder ikke et eneste ord om det. Gud måtte jo da ha 
fornektet sitt første verk, da han arbeidet i seks dager og gav 
mennesket de samme seks dager i uken til å arbeide i. Men 
er det synd å arbeide på den syvende dag? «Da skal du intet 
arbeid gjøre.» 	 J. Jak. 3, Y 

Hva er synd? «Synden er lovbrudd.» Men når menneskene 
hviler på den første dag, vil da Gud ikke godkjenne dette i 
stedet? «I har gjort Guds lov til intet for eders vedtekts 
skyld.» «Men de dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdom-
mer som er menneskebud.» Matt. 15, 6. 9. 

Helligholdelsen av søndagen er ikke noe annet enn et men-
neskebud. Det finnes ikke et ord i Bibelen om at vi skal holde 
den første dagen i uken hellig. Noen mener at alt er bra så 
lenge samvittigheten ikke anklager dem når de arbeider på 
den syvende dag. Kan hende samvittigheten sover i dette 
stykket. Når et menneske turer frem i synd, blir det så for-
herdet at samvittigheten til sist tier. Men Gud kan ikke 
lempe eller forandre sitt ord etter vår samvittighet. Det er 
vår plikt å lære samvittigheten opp etter Herrens ord. 
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Hva med de gamle kirkefedre som ikke holdt den syvende 
dag? Vi lever i en tid da opplysningen er større enn da 
kirkefedrene levde midt i middelalderens mørke. Om vår 
tid står det uttrykkelig skrevet at «kunnskapen skal bli stor». 
Dan. 12, 4. «De rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir 
klarere og klarere til det er høylys dag.» Ord. 4, 18. 

Det er ikke tilstrekkelig at vi tror og lever slik som kirke-
fedrene. Sannheten i Guds eget ord ligger åpen for oss. Vi 
kan ikke tro på Luther til salighet. Han var en Guds tjener 
etter det lys Herren gav ham. Gud skal dømme fedrene, og 
han vil også dømme oss, ikke etter huspostiller eller trosbe-
kjennelser, men etter sitt hellige og uforanderlige ord. Og 
dette ord vil stå med flammeskrift, klart som en brennende 
lue for vårt blikk på Herrens store og forferdelige dag som 
ikke er langt borte. 

I sitt ord oppfordrer Herren oss til å vende oss bort fra 
synden. Synden er lovbrudd og folkets forderver. Gud ønsker 
å skrive sin lov i vårt hjerte, ikke bare de ni budene, men 
alle ti, og alle de kjærlighetsgjerninger som følger med dem 
både overfor Gud og overfor vår neste. Men dersom vi turer 
frem med forsett i å overtre et av Guds bud, da heter det: 
«Enhver som holder hele loven, men snubler i en ting, han er 
blitt skyldig i alle.» Jak. 2, 10. 

Dersom vi ikke stjeler, men arbeider på sabbaten, så har vi 
overtrådt loven. Her tenker vi ikke på synd av uvitenhet 
eller skrøpelighet. «Dette er dommen, at lyset er kommet 
til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset.» 
Joh. 3, 19. Derfor må vi velge lyset. «Dette er kjærligheten til 
Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.» 
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Løftet om evig liv 

Dette betyr ikke at vi på noen måte fortjener det evige liv 
fordi vi holder sabbaten. Våre beste gjerninger er ufull-
komne, og vi gjør ikke mer enn vi skylder å gjøre. Vi har 
alle syndet og står fattige og nakne for Gud. Men på den 
annen side har Gud aldri lovt å frelse oss i våre synder, men 
fra våre synder. <Skal vi holde ved i synden, for at nåden 
skal bli dess større? Langt derifra! vi som er avdød fra syn-
den, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» Rom. 6, 1. 2. 
Troens og Åndens frukter må vise seg, for ellers er det bare 
en død eller tom kunnskapstro. Men lydighet er nødvendig-
vis en av disse fruktene, for Gud sendte sin egen Sønn som 
sonoffer «for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som 
ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden». Rom. 8, 20. 

Det er ikke vanskelig å forstå hva det er hos mennesket 
som strider mot Herrens bud, «fordi kjødets attrå er fiend-
skap mot Gud — for det er ikke Guds lov lydig, kan heller 
ikke være det». Mange synes å mene at det ikke kan være 
noe igjen av kjødets sanselighet hos mennesker som en gang 
er blitt omvendt. La oss vokte oss så kjødet ikke kommer til 
å råde over oss. Guds løfter til oss er en realitet, men vi har 
også venner, slektninger, brødre, penger og andre ting som 
opptar oss. «Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har 
forlatt hus eller brødre ... eller akrer for min skyld og for 
evangeliets skyld, uten at han skal få hundre fold igjen, nå 
her i tiden ... og i den kommende verden evig liv.» Mark. 
10, 29. 30. 

«Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdig- 
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het! ... Salig er det menneske som gjør dette, det menneske-
barn som holder fast ved det, som holder sabbaten, så han 
ikke vanhelliger den, som varer sin hånd, så den ikke gjør 
noe ondt. ... » «Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, 
så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller 
sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du 
ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjer-
ning eller fører tomt snakk — da skal du glede deg i Herren, 
og jeg vil la deg fare frem over landets høyder og la deg nyte 

Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.» Es. 56, 1; 
58, 13. 14. 

At denne tro og lydighet gjelder de kristne i vår tid, blir 

tydelig påvist av apostelen Paulus: «Det vedgår jeg for deg 
at etter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg 

så mine fedres Gud at jeg tror alt det som er skrevet i loven 
og i profetene. ... Derfor legger jeg selv vinn på alltid å 
ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.» Ap. gj. 

24, 14-16. 
Dersom vi har samme tro som Paulus, tror vi at den syv-

ende dag er Herrens sabbat, og vil gjerne holde den hellig. 
For det er dette loven og profetene lærer oss. Når mennes-
kene spotter oss for dette, kan vi bare glede oss. For det er 

godt å lide i denne verden en liten stund, hvis så skal være, 
bare vi siden kan få plass i Guds evige rike. 
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Det nye testamentes sabbat 

Ordet «sabbat» finnes 59 ganger i Det nye testamente, og 
handler hver gang om ukens syvende dag. Ingen annen dag i 
uken er kalt sabbat. Den første boken i Det nye testamente, 
Matteus' evangelium, ble skrevet omkring 30 år etter Kristi 

oppstandelse. Den siste boken, Johannes' åpenbaring, ble 
skrevet ca. 65 år etter denne begivenhet. Dersom noen annen 
dag i uken enn den syvende dag var sabbat, måtte de ha visst 
det og skrevet om det. 

Når vi tenker på at Det nye testamente ble skrevet i årene 

23-65 etter Kristi oppstandelse, er det da rimelig å tro at 
sabbaten, et av Herrens bud, kunne være forandret eller 

avskaffet uten at apostlene ville nevne det med et eneste ord? 
Det ble en skarp strid iblant dem da det bare var tale om 
omskjærelsen, noe som hørte med til den gamle pakt. Ap. gj. 

15. Men da de var samlet, ble de til sist enige om at denne 
skikken var avskaffet og at de ikke mer skulle bekymre seg 

om den. Dersom det var en så stor strid om omskjærelsen, 
hvilken strid ville det da ikke ha blitt, dersom apostlene 
hadde begynt å forandre sabbaten, den dagen som den all-

mektige Gud selv hadde helliget, og som er et av de bud Gud 
skrev med sin egen finger. 

Men apostlene prøvde aldri å forandre sabbaten. Dette har 
en fiendemakt gjort. Denne forandringen er ikke av Gud. 
Bibelen omtaler den på følgende måte: <Han skal tenke på å 

forandre hellige tider og lov.» Dan. 7, 25. Keiser Konstantin 
gav i året 321 påbud om at de som bodde i byene, skulle 
hvile om søndagen. Men denne loven gav han som et rent 
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politisk påbud. Han sa ikke noe om at den skulle tre i stedet 
for Guds bud. Derimot har den katolske kirke forklart budet 
slik at når et menneske holder søndagen, så trer dette budet 
i stedet for å holde den syvende dag, og man oppfyller på 
den måten Guds bud. Mange protestantiske kirker har fulgt 
i moderkirkens fotspor, og på den måten oppfylt profetordet 
som sier at «all jorden undret seg og fulgte etter dyret». 
Åp. 13, 3. 

La oss undersøke noen få steder i Det nye testamente som 
gjelder denne saken. Av Matt. 12, 1. 2 går det frem at Jesus 
sammen med jødene helligholdt den samme dagen som sab-
bat, nemlig den syvende dag. Men jødene hadde lagt sine 
egne skikker og seremonier til Guds bud, og Jesus viste dem 
at dette ikke var Guds hensikt. Han lærte dem at det fantes 
nødvendige gjøremål som måtte utføres på sabbaten. Det 
aller beste man kan gjøre på Herrens dag, er å hjelpe og 
trøste de syke og trengende. Enhver må dømme for seg selv 
hvordan han i harmoni med Guds ord best kan ære Gud 
og gjøre hans gjerning på hans hellige dag. 

I Matt. 24, 20 leser vi: «Men be at eders flukt ikke må skje 
om vinteren eller på sabbaten!» Frelseren la en bønn i disip-
lenes munn, som alltid skulle minne dem om at sabbaten ikke 
var avskaffet da Jerusalem ble ødelagt i året 70 e. Kr. Men 
dersom de kristne anerkjente sabbaten og holdt den hellig 
70 år etter Kristus, bør de kristne også i vår tid anerkjenne 
den og holde den hellig. 

Et annet kjent utsagn fra Jesus finner vi i Mark. 2, 27. 28: 
«Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket 
for sabbatens skyld. Så er da Menneskesønnen herre også 
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over sabbaten.» Sabbaten er den syvende dag. Altså ble den 
syvende dag en hviledag og en hellig dag for menneskets 
skyld, for at mennesket på den dagen kunne legge sine 
bekymringer til side og leve i et mer inderlig samfunn med 
Gud. På den måten ble mennesket minnet om sin skaper og 
den rene og hellige tilstand som eksisterte før fallet, og ble 
dermed beredt til den evige hvile som Gud hadde lovt sitt 
folk. 

Videre lærer vi her at sabbaten ikke ble til for jødene alene, 
men for mennesket eller hele menneskeslekten. Vi lærer også 
at Menneskesønnen, Kristus, er herre over sabbaten. 

I Mark. 16, 1. 2 leser vi: «Og da sabbaten var til end 
kjøpte Maria ... velluktende urter for å gå og salve ham. Og 
meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven.» 
Her ser vi at sabbaten var til ende da den første dag begynte. 
Sabbaten var altså den dagen som gikk forut for søndagen. 

«Og han kom til Nasaret hvor han var oppfostret, og gikk 
etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod opp 
for å lese for dem.» Luk. 4, 16. Jesus hadde for vane å samles 
på sabbatsdagen med dem som tilbad Gud. Dette ble sikkert 
skrevet for vår skyld. Å følge i Jesu fotspor er å praktisere 
den kristne religion. «For dertil ble og I kalt, fordi også 
Kristus led for eder og etterlot eder et eksempel, for at I skal 
følge etter i hans fotspor.» 1 Pet. 2, 21. «Den som sier at han 
blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han 
vandret.» 1 Joh. 2, 6. Følger vi Jesu eksempel, kan vi ikke 
føre noen på villspor, for han er «veien og sannheten og 
livet». Joh. 14, 6. At Jesus helligholdt Herrens sabbat, kan 
ingen med god grunn si imot. 
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«Det var beredelses-dagen, og sabbaten stundet til. ... Så 
vendte de tilbake og tilberedte velluktende urter og salver, 
og sabbaten over holdt de seg stille etter lovens bud.> Luk. 
23, 54-56. Her har vi et tydelig eksempel på hvordan Jesu 
egne tilhengere anerkjente Herrens sabbat. 

«Men de drog videre fra Perge og kom til Antiokia i 
Pisidia, og gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg 
der.» (Da de gikk ut, bad folk dem om at disse ord måtte bli 

talt til dem den følgende sabbat. ... På den neste sabbat 
samlet da nesten hele byen seg for å høre Herrens ord.> 

Ap. gj. 13, 14. 42-44. Her var både apostlene, jødene og 
hedningene enige om å kalle den syvende dag sabbat. Hadde 
den ikke vært sabbat, ville de ikke ha nevnt den med dette 
hellige navnet. Det var i år 45 e. Kr. at Paulus og Barnabas 
holdt disse møtene i Antiokia i Pisidia, altså 14 år etter Kristi 
opsptandelse. Vers 43 viser at de ved troen var kommet inn 

under nåden, og i vers 52 blir de kalt disipler. Den syvende 
dag ble altså av apostlene og de første kristne betraktet som 

Herrens sabbat. Og disse kristne ble vunnet blant hednin-

gene. 

Så vel dette skriftsted som mange andre lignende er urok-

kelige beviser for at sabbaten stod ved makt i apostelmenig-
heten. At det var den syvende dag som her blir kalt sabbats-
dagen, kan det ikke være tvil om. Enten ble sabbaten avskaf-
fet ved Kristi kors, eller så ble den ikke avskaffet. Dersom 

sabbaten ikke ble forandret ved Kristi død og oppstandelse, 
hadde apostlene rett, og fylte sitt kall som Guds trofaste 
sendebud når de kalte den syvende dag sabbat. Og Herren 
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sørget for at dette ble skrevet ned for at enhver som ønsker å 
kjenne sannheten, kan bli opplyst om den. 

Jesus fortalte menneskene hvordan de skulle holde Herrens 
sabbat for å være i samklang med Guds lov. Han kalte alltid 
den syvende dag sabbat, og talte aldri om at den skulle av-
skaffes eller at den holdt å å forsvinne. Heller ikke nevnte 

han et eneste ord om at han var kommet for å gi dem en 
annen hviledag. 

Noen unnskylder seg med at sabbatsbudet ikke er gjen-

gitt ordrett i Det nye testamente, og at apostlene ikke har 
innskjerpet sabbaten så tydelig som de mener de burde ha 

gjort dersom den syvende dag fortsatt var sabbat. 
Ingen av budene er påbudt på ny i Det nye testamente, 

for det ville jo være inkonsekvent all den stund de aldri har 
vært opphevet. Men her og der blir det hentydet til dem. 
Flere av budene er ikke på langt nær omtalt så ofte som sab-

baten, som blir omtalt hele 59 ganger. 
Det betyr på ingen måte at sabbatsbudet er hele Guds 

sannhet, eller at sabbaten er viktigere enn alle andre sann-
hetsemner. Guds ord er fullt av himmelsk visdom, og Her-
rens sabbat er et ledd i den guddommelige kjede av harmo-

niske og dyrebare sannheter. Derfor er det om å gjøre å 
overveie alt hva Guds ord vitner om sabbaten. 

«På sabbatsdagen gikk vi utenfor porten til en elv hvor 
de pleide å samles til bønn, og vi satte oss der og talte til de 
kvinner som var kommet sammen.> Ap. gj. 16, 13. Dette var 

i Filippi i Makedonia, en romersk by. Her hadde apostlene 
slett ikke noen årsak til å kalle den syvende dag sabbat for 

jødenes skyld, dersom de ikke selv trodde og lærte at den 
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virkelig var den rette kristne sabbat. Og dersom vi virkelig 

tror at Den hellige skrift er inspirert av Gud, behøver heller 
ikke vi å ta feil i denne saken, men kan på sannhetens grunn-
voll komme til enhet i troen. 

«Etter at de hadde reist gjennom Amfipolis og Apollonia, 
kom de til Tessalonika, hvor jødene hadde en synagoge. 
Etter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbats-

dager holdt han samtaler med dem ut av skriftene.» Ap. gj. 
17, 1. 2. 

Apostlene hadde for vane å samles med de andre om 
Herrens ord på hans hellige dag, hvor og når det var anled-
ning til det. Paulus fulgte Kristus i dette. Måtte også vi lære 
å følge ham! 

«Deretter drog han fra Aten og kom til Korint. Der fant 

han en jøde ved navn Akvilas.... Men hver sabbat holdt han 
samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere.» 

«Så tok han opphold der i et år og seks måneder, og lærte 

Guds ord iblant dem.» Ap. gj. 18, 1-4. 11. Paulus arbeidet 
på de seks dagene i uken, men på den syvende dag, lørdagen, 

forkynte han Guds ord. Når nå apostelen ble i Korint så 
lenge, og det var der korintiermenigheten ble stiftet, måtte 
de nødvendigvis også lære av ham å betrakte den syvende 

dag som Herrens sabbat, noe som viser at den var sabbat for 
de første kristne, og at den derfor fremdeles er den rette 

sabbat for alle kristne. 
Det faktum at den syvende dag er sabbat i den nye 

pakt, viser klart at den er sabbat for de kristne til alle tider. 
Det gamle testamente ble gitt under den gamle pakt, Det nye 
testamente under den nye pakt. Den lærdom og det eksempel 
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vi finner i Det nye testamente, er derfor skrevet uttrykkelig 

for de kristne. Matteus' evangelium ble skrevet omtrent 30 år 
etter Kristi oppstandelse. Det kunne altså ikke gjelde en pakt 
som på den tid for lengst var forsvunnet. 

Det som her er anført, og hva vi ellers måtte finne i Det 
nye testamente om Herrens sabbat, er ikke skrevet med 
tanke på jødene som et folk eller for at det skal passe til deres 

meninger, men som undervisning for de kristne. Til tider 
blir det hevdet at dette ble talt til jødene eller om jødene, 
og gjelder derfor ikke oss. Ingenting kan være mer feilaktig. 

Alt som står skrevet i Det nye testamente, er skrevet ute-
lukkende for den kristne tidsalder. 

Jesu lære og virksomhet i de tre og et halvt år før hans død 
var helt og holdent beregnet på å innføre og stadfeste den 
nye pakt, enda han selv levde og virket i den gamle pakts tid. 
Jesus kom ikke for å holde ved like en pakt som holdt på å 
forsvinne og som helt og holdent opphørte ved hans død. 

Han er midler for den nye pakt, ikke for den gamle. Heb. 9, 
15. Og denne nye pakt skulle han stadfeste med mange av 
jødene i den siste av de 70 ukene (490 år) som var gitt til 

jødene. Profeten sier: «Og en uke skal gjøre pakten fast for 
de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer 
opphøre.» Dan. 9, 27. Kristus stadfestet altså den nye pakt 
blant jødene i tre og et halvt år før sin død, og ved sine apost-

ler i tre og et halvt år etter sin død. Og som følge av dette 
ble tusener omvendt til Gud og sluttet seg til menigheten. 

Det er et faktum at Jesu liv og lære fra den tiden han be-
gynte sin virksomhet, helt og holdent stadfester den nye pakt. 
Han har gitt grundig undervisning om Herrens sabbat, og 
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det han har sagt, gjelder oss, også det som er skrevet om 
sabbaten. Når Kristus sier at han er herre over sabbaten 
(Mark. 2, 28), slår han for alltid fast at sabbaten hører ham 
til, den er hans dag. Dersom vi hører Kristus til, er den også 
vår sabbat. Den syvende dag er Herrens sabbat, og den er 
også Kristi sabbat. Den var sabbat for Adam, patriarkene, 
jødene, apostlene og de første kristne. Den er også sabbat for 
de kristne i vår tid. 

Guds ord viser klart at 1) Gud gav den syvende dag som 
sabbat ved skapelsen. 2) Guds lov befaler at den skal holdes 
hellig. 3) Gud har gitt løfte om evig liv til dem som holder 
den hellig. 4) Den er sabbat i den nye pakt. «Og Israels barn 
skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, 
en evig pakt. Den skal være et evig tegn mellom meg og 
Israels barn.» <De som har tro, de er Abrahams barn.» 
2 Mos. 31, 16. 17; Gal. 3, 7. 

Sabbaten ble gitt til minne om Guds skaperverk, og dette 
verk var godt og fullkomment. For at menneskene ikke 
skulle glemme Gud og hans verk, gav han dem sabbaten som 
et evig minne. «Han har sørget for at hans undergjerninger 
ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig.» Sal. 111, 4. 
«Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer 
fra slekt til slekt.» Sal. 102, 13. Sabbaten er gitt som et minne. 
Derfor begynner sabbatsbudet annerledes enn alle de andre: 
«Kom hviledagen i hu.» Og sabbatsbudet peker fremfor alle 
andre bud på den mektige skaper: «For i seks dager gjorde 
Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, 
og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren 
sabbatsdagen og helliget den.» 2 Mos. 20, 11. 
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I tidligere tider var det å helligholde Herrens sabbat et 
kjennemerke på dem som i sannhet tilbad den levende Gud. 
Det samme vil igjen skje før Jesus kommer annen gang. Alle 
Guds barn vil til sist gi etter for sannhetens og kjærlighetens 
milde innflytelse, og med glede samle seg omkring <Guds 
bud og Jesu tro». Ap. 14, 12. Når Herrens sabbat kommer 
uke etter uke, vil de legge arbeidet til side og med ærefrykt 
minnes sin store skaper, mens deres bønner stiger opp med 
inderlig takk til Frelseren som døde for oss, og som nå lever 
for å gå i forbønn for oss. Hjertet lengter etter hans herlige 
åpenbarelse når synden og døden skal bli tilintetgjort og vi 
skal få adgang til Guds evige rike, der Herrens sabbat vil 
stråle med ubeskrivelig glans idet Jesu venner samles om-
kring livets tre i det nye Jerusalem. 

Svar på spørsmål 

Vi finner nesten aldri en sak så god eller en setning så 
klar at det ikke blir gjort innvendinger mot den. Vi skal her 
anføre og svare på noen av de innvendinger som mange frem-
fører mot at den syvende dag bør holdes hellig av Jesu etter-
følgere. 

1. Kristus stod opp på den første dag i uken. Derfor skal 
vi nå minnes hans oppstandelse ved å holde den dagen hellig. 

Den første setningen er riktig, men konklusjonen man 
trekker, er feilaktig og finner ingen støtte i Guds ord. Der-
som man i Guds ord kunne finne noen antydning om at 
Jesus eller apostlene har gitt påbud om å minnes Jesu opp- 
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standelse ved å holde den første dag hellig, kunne det være 
grunn til en slik innvending. Men det kan man ikke. Hvem 
har forlangt at menneskene skal holde den første dag hellig? 
Guds ord krever det ikke. 

2. Etter oppstandelsen kom Jesus ofte sammen med disip-
lene på den første dag i uken, og derfor må den være hellig. 

Hvor ofte var han sammen med dem på den første dag? 
Svaret er: en gang. I Luk. 24, 13 leser vi at «to av dem gikk 
samme dag til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem og 
som heter Emmaus», og tilbake igjen, altså i alt 22 km. Det 
ligner ikke mye en hviledag. Dessuten sa han ikke et ord om 
sabbaten ved denne anledning eller henviste til noen for-
andring med den. Joh. 20, 19. 26. 

Apostelen Johannes skildrer de dramatiske begivenheter 
som fant sted på oppstandelsesdagen, og forteller om noen av 
disiplene som om kvelden var samlet bak lukkede dører «av 
frykt for jødene». Da «kom Jesus og stod midt iblant dem». 
Joh. 20, 19. I vers 26 fortelles det at «åtte dager deretter», 
mens disiplene igjen var samlet bak lukkede dører, kom 
Jesus på ny «og stod midt iblant dem». Noen påstår at dette 
skjedde den følgende søndagen. Dersom søndagen skal 
være sabbat fordi Jesus var sammen med disiplene den dagen, 
blir mandagen også sabbat, fordi han jo også kom sammen 
med dem på den dagen. Og likeledes den dagen han åpen-
barte seg for disiplene ved Tiberias-sjøen, da de var ute og 
fisket, for da var han igjen sammen med dem. «Dette var nå 
tredje gang Jesus åpenbarte seg for sine disipler etter at han 
var oppstanden fra de døde.> Joh. 21, 14. 

Dersom hver av de dagene da Jesus kom sammen med 
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disiplene etter oppstandelsen, skulle få spesiell status som 
sabbat, ville både søndag, mandag og den dagen da disiplene 
fisket, være sabbater. Likeledes torsdag, for da var han sam-
men med dem for siste gang idet han for opp til himmelen. 

3. Disiplene var ofte samlet på den første dag i uken for å 
bryte brødet, derfor må den dagen være sabbat. 

Dette kan ingen påvise fra Guds ord, for det står ikke at 
de kom sammen på den første dag i uken for å bryte brødet 
mer enn en gang. Ap. gj. 20, 7-11. Her ser vi videre at det 
var' over midnatt da de brøt brødet, og da var den første 
dagen alt forbi. I Ap. gj. 2, 46 leser vi: «Idet de samdrektig 
hver dag stadig søkte templet og brøt brødet hjemme, nøt de 
sin mat med fryd og hjertets enfold.> Det var torsdag kveld 
Jesus innstiftet nattverden. Men hva har alt dette med sabba-
ten å gjøre? Ingenting. 

Kanskje noen vil mene at det var natten før søndag de 
var samlet, ettersom jødene fulgte Bibelens døgnrytme og 
regnet dagen fra solnedgang til solnedgang. I så fall var det 
søndag da de skiltes fra dette møtet, og deretter drog de 
straks samme dag på en lang reise til Milet. Paulus gikk til 
fots til Assus, en strekning på ca. 50 km, mens de andre av 
selskapet tok sjøveien rundt neset, og han gikk ombord da 
de kom til Assus. Derfra seilte de straks videre. Ap. gj. 20, 
13. 14. Dette stiller sannheten temmelig klart frem: At apost-
lene brukte søndagen på samme måte som enhver annen 
arbeidsdag. De holdt møte når og hvor de hadde anledning 
til det, og deretter arbeidet eller reiste de etter som forholdene 
krevde det. 
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4. Johannes «var bortrykket i ånden på Herrens dag» (Åp. 
1,10). 

Hvilken dag blir i Bibelen kalt «Herrens dag»? Når du 
holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt 
yrke på min hellige dag.» Es. 58, 13. «Den syvende dag er 
sabbat for Herren din Gud.> 2 Mos. 20, 10. «Så er da Men-
neskesønnen herre også over sabbaten.» Mark. 2, 28. Det er 
altså sabbaten som er Herrens dag ifølge Guds ord. Den 
erfaringen apostelen Johannes hadde, tyder på at han på den 
tid han skrev Åpenbaringsboken, omkring 65 år etter Kristi 
oppstandelse, aktet og anerkjente den syvende dag som Her-
rens hellige dag. 

5. «Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre 
akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn! 
Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som 
ikke akter på dagen, gjør det for Herren.» Rom. 14, 5. 6. 

Etter enkeltes mening viser dette at alle dager er like, at 
den syvende dag ikke er mer hellig enn de andre dagene. 
Dersom denne teksten viser at Gud ikke har helliget den 
syvende dag, er det ensbetydende med at ingen dag er sabbat. 
Å påstå dette er å bruke Skriften på en feilaktig måte. Med 
skrift skal skrift forklares. 

Reformatorene førte inn en god regel for tolkning av 
Skriften. Den lyder slik: 

«Ikke noe bevis skal trekkes frem som ikke er hentet fra 
Den hellige skrift, og ingen forklaring av Skriften skal god-
kjennes uten den som blir hentet fra Guds ord. Vi skal nem-
lig forklare mindre tydelige skriftsteder med slike som er 
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tydelige.» — D'Aubigne: History of the Reformation, bok 
15, kap. 2. 

La oss nå se om dette skriftstedet virkelig kan brukes på 
et av Guds bud. Du skal ikke stjele, lyder et annet av Guds 
bud. Skal vi forstå dette slik at den som akter å stjele, 
gjør det for Herren, og den som ikke akter å stjele, gjør 
det for Herren? Det ene av Herrens bud er like guddomme-
lig som det annet. Og dersom vi kan overtre eller avskaffe 
eller forandre et av dem, kan vi også behandle de øvrige på 
samme måte. 

Det er ikke sabbaten Paulus henviser til i dette skriftstedet, 
men de mange årlige festdager og høytider som ble gitt bare 
til jødene. De seks arbeidsdagene er hverdager. Det er Her-
ren selv som kaller de første seks dagene i uken arbeidsdager, 
og tydelig skiller dem ut fra sabbatens dag. «Så sier Herren, 
Israels Gud: Den indre forgårds port, den som vender mot 
øst, skal være lukket de seks arbeidsdager; men på sabbatens 
dag skal den åpnes.» Esek. 46,1. 

Uttrykket <alle dager> som Paulus bruker i teksten, eller 
«hver dag», som det heter i andre oversettelser, blir av Moses 
brukt på samme måte. Det betegner hver arbeidsdag, men 
gjelder ikke Herrens sabbat. «Da sa Herren til Moses: Se, 
jeg vil la regne ned brød fra himmelen til eder, og folket 
skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger; således vil 
jeg prøve dem, om de vil følge min lov eller ikke. Og på den 
sjette dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og 
det skal være dobbelt så meget som det de ellers sanker for 
hver dag.> «Siden sanket de hver morgen etter som enhver 
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trengte; men når solen brente hett, smeltet det.» 2 Mos. 16, 
4. 5. 21. 

At uttrykket «hver dag» ikke innbefattet mer enn de seks 
arbeidsdagene, ser vi klart av de versene som følger etter, 
som viser at det ikke falt manna på den syvende dag, og 
derfor kunne man heller ikke sanke noe den dagen. Videre 
at Gud irettesatte dem som likevel gikk ut på sabbaten for å 
sanke, noe han ikke ville ha gjort dersom han selv på for-
hånd hadde påbudt dem å sanke «hver dag», også på sab-
baten. 

«Da sa Moses: Et det i dag! For i dag er det sabbat for 
Herren, i dag finner I ikke noe på marken. I seks dager skal 
I sanke det; men på den syvende dag er det sabbat, da skal 
det ikke være å finne. Allikevel gikk noen av folket ut den 
syvende dag for å sanke; men de fant intet. Da sa Herren 
til Moses: Hvor lenge vil I være gjenstridige og ikke holde 
mine bud og mine lover?» 2 Mos. 16, 25-28. 

I Galaterbrevet skriver apostelen om de fester og høytider 
som hørte til verdens barnelærdom, som galaterne før sin 
omvendelse hadde trellet under. Gal. 4, 3. 8. 10. 

6. «La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller 
i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat; disse ting er 
en skygge av det som skulle komme, men legemet hører 
Kristus til.» Kol. 2, 16. 17. 

Den ukentlige hviledagen er ikke omtalt her, for den er 
ikke på noe sted satt i klasse med mat og drikke eller høy-
tider, og den er ikke en skygge eller et forbilde. Her tales 
heller ikke om all slags mat og drikke, for all mat er ikke en 
skygge av Kristus, men bare den maten som ble brukt til 
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ofringer — matoffer og drikkoffer. Heller ikke er alle sab-
bater en skygge, men bare de sabbater som var bestemt som 
offerdager og forsoningsdager, nemlig de årlige sabbater som 
hørte til de forbilledlige, jordiske seremonier. Disse er tydelig 
beskrevet og skilt fra Herrens sabbat. 3 Mos. 16, 31; 23, 24. 27. 
32. 38. 39. «En høyhellig sabbat skal den være for eder.... 
På den niende dag i måneden ... skal I holde eders sabbats-
hvile.» Dette var en typisk jødisk sabbat, som han kaller 
«eders» eller jødenes sabbat. Men den syvende dag vil bli 
Herrens sabbat så lenge jorden står. 

Alle de usyrede brøds dager ble til sammen kalt en høytid, 
men den første og den syvende av disse dager var hellige 
sammenkomster eller årlige sabbater. 3 Mos. 23, 6-8. 

7. Jorden er rund, og solen står ikke opp overalt på en 
gang. Når det er dag her, er det natt på den andre siden av 
kloden. Hvordan er det mulig under slike forhold å vite 
eksakt hva som er sabbat? 

Dette er sant. Men jorden er like rund på søndagen som på 
noen annen dag. Dersom det ikke går an å holde den syvende 
dag hellig fordi jorden er rund, går det heller ikke an å holde 
noen annen dag. Gud visste at jorden var rund da han skapte 
den syvende dag. De seks arbeidsdagene passer godt på denne 
runde jordkloden. Når solen går ned, vet vi at natten kom-
mer, og når den står opp over horisonten, går vi til arbeidet 
vårt. All den stund vi kan holde rede på arbeidsdagene på 
en rund jord, kan vi også innrette oss etter Herrens hviledag. 

Jorden var rund den gangen Herren helliget sabbaten. 
Sabbaten ble altså helliget slik at det stemte med den måten 
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dagen ble skapt på. Det vil si, jorden dreier seg rundt en 
gang hvert døgn eller i løpet av 24 timer, og på den måten 
kommer dagen til alle som bor på jorden. Dersom du bor i 
Norge, forlanger Gud ikke at du skal holde sabbat i Amerika 
eller i noe annet fremmed land. Der du bor, bringer solen 
dagen til deg. 

Det er en kjensgjerning at ukeregningen, eller inndelingen 
av tiden i uker, eksisterer nesten over hele jorden blant alle 
folkeslag og religionsbekjennere, og har eksistert så langt til-
bake som historien når. Hvor er denne tidsregningen kom-
met fra? Jordens omdreining omkring sin egen akse gir oss 
en naturlig inndeling av tiden i dager eller døgn. Månens 
bane omkring jorden gir oss måneder. Jordens bane omkring 
solen skaffer oss år. De forskjellige omvekslinger i naturen 
bringer oss sommer og vinter, vår og høst. Men det er ingen-
ting i alt som er skapt, som kan fortelle det minste om en 
inndeling av tiden i uker på syv dager. Hvor stammer så 
dette tidsbegrepet fra? Hvem har innført uken? Bibelen 
alene gir oss et tilfredsstillende svar på dette: Gud innførte 
den da sabbaten ble innstiftet. Uten sabbaten kan det ikke 
være uker, og da sabbaten ble til, fant ukeinndelingen sted. 
Det er sabbaten som avslutter hver uke. Det er innlysende at 
menneskeslekten fikk denne tidsregningen, og altså også 
sabbaten, i Eden, og derfra er den blitt utbredt over hele 
jorden. 

Ukens syklus er tydelig omtalt på Kristi tid: «Men ved 
enden av sabbaten da det lysnet mot den første dag i uken, 
kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til 
graven.) Matt. 28, 1. «Og da sabbaten var til ende, kjøpte 
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Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome vel-
luktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den 
første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp.> 
Mark. 16, 1. 2. 

Av disse klare ord fra Bibelen ser vi: 1) at inndelingen av 
tiden i uker er anerkjent av Gud og brukt i hans ord. 
2) At Herrens sabbat avslutter uken og på den måten setter 
et skille mellom ukene, et skille som aldri kunne eksistere 
dersom alle dager var like. 3) At den første dag i uken, da 
Kristus stod opp av graven, er den dagen som begynner 
uken, og at Herrens sabbat nettopp er forbi når den begyn-
ner. 4) At menneskene behøver en sabbat, for ellers ville Gud 
aldri ha innstiftet den og latt den få plass i sitt ord. 5) At 
dersom de behøvde sabbaten fra Adam til Kristus, så behøver 
de den i like høy grad i dag, for deres moralske og fysiske 
natur er ikke forandret slik at de kan unnvære den. 6) At 
ethvert menneske som unnlater å holde sabbaten, vil komme 
til å lide skade på kropp og sjel. 7) At sabbaten er en velsig-
nelse som Gud i kjærlighet gir oss for å fremme vårt sanne 
gagn, på samme måte som alle Herrens befalinger og løfter 
har som mål å gjøre oss godt. 8) At de som forkaster Herrens 
sabbat eller velger en annen dag til sabbat i stedet, griper for-
styrrende inn i Herrens plan, som ikke kan forandres for å 
stemme overens med menneskenes ulike synsmåter og skik-
ker. 9) At det er Gud til behag når de som elsker ham og 
tror på hans Sønn, forandrer sitt syn og sine skikker, som 
tidligere ikke har stemt overens med hans ord, og følger 
Jesu eksempel. For på denne måten blir Gud æret, hans sak 
på jorden blir fremmet og en moralsk karakter blir utviklet. 
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10) At lydighet mot Gud når det gjelder hviledagen, gir mot 
og lyst til også i andre ting å frykte Gud mer enn mennesker, 
og til å søke den ære som er av den eneste sanne Gud. 

Sabbaten begynner ved solnedgang 

Så vel sabbaten som andre dager eller døgn regnes i Bibe-
len fra solnedgang til solnedgang, eller fra aften til aften. 
Altså begynner sabbaten ved solnedgang fredag og varer 
til solnedgang lørdag. Da Gud skapte dagsrytmen, 
kom kvelden eller natten først, og dernest morgenen eller 
dagen. 1 Mos. 1, 5. 8. 18. 19. «En høyhellig sabbat skal den 
være for eder, og I skal faste; på den niende dag i måneden 
om aftenen, fra den aften til den neste, skal I holde eders 
sabbatshvile.» 3 Mos. 23, 32. Det tales her om en typisk jødisk 
høytidssabbat, men det viser at dagen ble regnet fra aften til 
aften. Den tidsregningen vi har nå, som gjør skille mellom 
dagen og natten kl. 24, er innført av romerne. 

At kvelden er ved solnedgang, ser vi klar av mange skrift-
steder, som f. eks.: «Den som rører ved noe sådant, skal være 
uren til om aftenen. ... Når solen er gått ned, er han ren.» 
3 Mos. 22, 6. 7. «Israels konge holdt seg oppreist i vognen 
mot syrerne like til om aftenen; men på den tid solen gikk 
ned, døde han.» 2 Krøn. 18, 34. «Men da det var blitt aften 
og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde ondt, 
og de besatte.» Mark. 1, 32. Se også 5 Mos. 24, 13. 15; Josva 8, 
29; 10, 26. 27; Dom. 14, 18; Matt. 8, 16; Luk. 4, 10. 
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Hviledagen forandret 

«Og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke 
den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige 
tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en 
halv tid.» Dan. 7, 25. 

De fleste er enige om at den syvende dag var hviledag 
helt til Kristi oppstandelse. Men ettersom flertallet av de 
kristne nå holder den første dag hellig, er det klart at en 
forandring har funnet sted. Det er ikke så lett å bevise hvor-
dan sabbaten ble forandret, for Bibelen tier om det, og den 
verdslige historie inneholder mange motsigelser, især om 
slike punkter som gjelder den kristne tro. Likevel gjør Guds 
ord det klart at det ikke er Kristus, men Antikrist som skulle 
ta initiativet til å forandre tider og lov, noe vi ser av teksten 
ovenfor. Den katolske kirke erkjenner å ha iverksatt for-
andringen, og historien viser hvordan forandringen skjedde. 

Antikrist skulle forandre «hellige tider og lov». Mange 
påstår at denne forandringen ble gjort av Kristus og hans 
apostler. Men som vi har sett fra Guds ord, er dette ikke 
tilfelle. Det står om Kristus: «Å gjøre din vilje, min Gud, 
er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.» Sal. 40, 9. «I må ikke 
tro at jeg er kommet for å oppheve loven.» Matt. 5, 17. 
«Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester 
loven.» Rom. 3, 31. Jesus og apostlene har altså ikke forandret 
Guds bud. 

Men Bibelen taler om en makt som står i et ganske annet 
forhold til Gud. Den skulle tale store og spottende ord mot 
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den Høyeste, forfølge og Ødelegge Guds folk, og tenke på å 
forandre hellige tider og lov. Protestantene er enige om at 
det lille horn i Dan. 7 er et symbol på denne makt — pave-
makten. At det er Guds tider og lov som pavemakten søker 

å skifte om på, og ikke bare menneskelige lover, er inn-
lysende. 

Det ville egentlig ikke være noe sensasjonelt om denne 
makt bare forandret menneskelige lover. Det gjør jo enhver 
regjering etter som den selv ønsker, dersom den har makt til 
det. Men på samme måte som denne makt gjorde seg bemer-

ket ved å spotte Gud og forfølge hans folk, er det hans lov 
den tar seg for å forandre. De hellige tider som er omtalt i 
Guds lov, er Herrens sabbater. Det er bare hviledagsbudet 

som taler om tid. At hviledagsbudet er forandret, er innly-
sende. At det lille horn eller Antikrist skulle tenke på å for-

andre tider og lov, er profetiene urokkelige ord. Og denne 
makt hevder nettopp å ha gjort det. 

At det var krefter som arbeidet i denne retning før pave-

makten trådte frem i all sin velde, svekker på ingen måte de 
sannheter vi her har pekt på. Apostelen sier nemlig uttryk-
kelig at alovløshetens hemmelighet» eller <syndens men-

neske» begynte å ytre seg alt på hans tid (2 Tess. 2, 3. 7), 
og den brukte omtrent 500 år på å utvikle seg til en verdens-
makt. 

Deretter skulle denne afortapelsens sønn» opphøye seg 
over alt som kalles Gud eller gudsdyrkelse, ja, sette seg i 
Guds tempel og gi seg ut for å være Gud. 2 Tess. 2, 4. 

Menigheten er Guds tempel. Paven gjør seg selv til hode 

for menigheten. Han kaller seg Gud på jorden og forlanger 

40 

at alle skal se opp til ham som en Gud. Men han skulle gjøre 
mer enn dette. Han skulle opphøye seg over Gud. Han inn-
førte seremonier og skikker som han krevde at menneskene 
skulle akte like høyt som Guds bud. Ved det gjorde han seg 
lik Gud. Men han skulle forsøke å gjøre seg selv større enn 

Gud. Det kunne bare skje ved at han satte Guds bud til side 
og innførte et annet bud i stedet, og dernest krevde av men-

neskene at de skulle akte og lyde hans bud fremfor Guds 
befalinger. 

Alt dette har pavemakten gjort med sabbatsbudet. Dette 
blir enda mer innlysende når vi tenker på at den loven som 
denne makt skulle tenke på å forandre, er en lov som står i 
forbindelse med hellige tider. Og Guds lov taler ikke om 
andre hellige tider enn Guds hellige sabbat. 

Den katolske kirke bekrefter at den har forandret sabbaten. 

Fra Butler's Catechism, side 26, om det tredje bud: 

«Sp.: Hvordan lyder det tredje bud? 
Sv.: Kom i hu at du helligholder sabbatsdagen. 

Sp.: Hva er befalt i det tredje bud? 
Sv.: Å bruke søndagen til bønn og andre religiøse plikter. 

Sp.: Hvilke er de fornemste religiøse plikter vi bør bruke 

søndagen til? 
Sv.: Å høre messe med andakt, overvære aftensangen, lese 

moralske og fromme bøker, og gå til alters. 
Sp.: Å høre messe er altså ikke tilstrekkelig til å holde 

søndagen hellig? 
Sv.: Nei, en del av dagen bør brukes til bønn og gode 

gjerninger.» 
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Her ser vi hvordan søndagen bent frem settes inn i Guds 
bud i stedet for Herrens hellige dag. 

Følgende spørsmål og svar viser hvordan man hevder å 
ha autoritet til å gjøre denne forandringen: 

«Sp.: Hva befaler Gud i dette bud? 
Sv.: Han befaler at vi på en særskilt måte skal hellige den 

dagen som han hvilte på fra sin gjerning med å skape. 
Sp.: Hvilken er denne hviledag? 
Sv.: Den syvende dag i uken er lørdagen, for han brukte 

seks dager til å skape, og hvilte på den syvende dag. 1 Mos. 
2, 2; Heb. 4, 4. 

Sp.: Er det da lørdagen vi bør helligholde for å lyde Guds 
bud? 

Sv.: Under den gamle lov ble lørdagen helliget, men 
kirken, undervist av Jesus Kristus og rettledet av Guds Ånd, 
har satt søndagen inn i stedet for lørdagen. Derfor helliger 
vi nå den første, ikke den syvende dag. Søndagen betyr og 
er nå Herrens dag. 

Sp.: Hadde kirken makt til å foreta en slik forandring? 
Sv.: Ja, i sannhet, fordi Guds Ånd er dens rettleder. Der-

for er denne forandring innblest av Den Hellige Ånd.» —
Catholic Catechism of Christian Religion. 

Kirken påstår altså å ha gjort denne forandring i kraft av 
sin myndighet. Den påstår til og med at det er Guds Ånd 
som har fått den til å ta dette skritt. 

«Sp.: Hvordan beviser du at kirken har makt til å befale 
fest- og helligdager? 

Sv.: Nettopp ved det at den har forandret sabbaten til 
søndag, noe som protestantene godkjenner, og således like- 
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frem motsier seg selv når de holder søndagen så strengt og 
likevel vanhelliger de fleste andre helligdager som er befalt 
av den samme kirke. 

Sp.: Hvordan beviser du det? 
Sv.: Ved at de anerkjenner kirkens makt til å befale hellig-

dager og til å gjøre overtredelsen av dem til synd, ettersom 
de holder søndagen. Men når de overtrer kirkens øvrige be-
falinger, nekter de igjen å anerkjenne den samme makt.» — 
Abridgement of Christian Doctrine. 

I boken Catholic Christian Instructed finner vi disse ut-
sagn: 

«Sp.: Hvilken rett har du til å holde søndagen i stedet for 
den gamle sabbat som var lørdagen? 

Sv.: Vi har den katolske kirkes autoritet og apostoliske 
tradisjon. 

Sp.: Befaler Skriften noen steder å holde søndagen som 
sabbat? 

Sv.: Skriften befaler oss å lyde kirken og holde fast ved 
apostlenes tradisjoner. Men Skriften nevner ikke noe om 
sabbatens forandring. Johannes taler om Herrens dag (Åp. 
1, 10), men han sier ikke hvilken dag i uken det er, langt 
mindre at den skulle tre i stedet for den syvende dag. Lukas 
taler også om at disiplene kom sammen på den første dag i 
uken for å bryte brødet (Ap. gj. 20, 7), og Paulus sier til 
korintierne at de skulle legge noe til side på den første dag i 
uken for å hjelpe de trengende i Judea med det (1 Kor. 16, 2), 
men hverken den ene eller den andre forteller oss at den 
første dagen i uken etter den tid skulle være en dag til guds-
dyrkelse eller en kristelig sabbat. Den beste autoritet vi har 
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for dette, er derfor i sannhet kirkens vitnesbyrd og befaling. 
De som derfor foregir å være så religiøse med hensyn til 
søndagen, og likevel ikke akter på de andre festdagene som 
er innstiftet av den samme kirkes autoritet, viser at de hand-
ler egenrådig og ikke i samklang med fornuft og religion, 

for søndag og andre helligdager hviler alle på samme grunn-
voll, nemlig kirkens anordninger.» 

Pavene hevder å være apostelen Peters etterfølgere, og at 

kirken er satt som forvalter av tradisjonen fra apostlene. 
Derfor kaller de også sin trone den hellige apostoliske stol. 

Mange protestanter klynger seg også til apostoliske overle-
veringer når de ikke kan basere sin lære på Guds ord, 
mens de heller burde ære Gud ved å ta vare på hans befalin-
ger. Som protestanter bør vi holde fast ved at Den hellige 
skrift kan gjøre oss vise til frelse, og at det som ikke finnes i 
den, ikke bør være regel og rettesnor for vår tro og vandel. 

I samme øyeblikk som vi forlater Bibelens faste grunn-
voll for også å bygge på kirkefedrenes vitnesbyrd, kirkens 
autoritet og de påståtte apostoliske tradisjoner, som slett ikke 
finnes i Guds ord, trer vi over på katolsk grunn og kan ikke 

lenger med rette kalle oss protestanter. «Bibelen, hele Bibe-
len og ikke annet enn Bibelen» — er protestantenes stand-
punkt. Enhver må selv undersøke hvilken grunnvoll han 

står på. 
Følgende uttalelser viser at protestantene ikke helt og fullt 

følger Den hellige skrift: 
«Sp.: Kan du på noen måte bevise at kirken har makt til å 

innstifte festdager? 
Sv.: Dersom den ikke hadde en slik makt, kunne den ikke 
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ha gjort det som alle moderne religionsbekjennere er enige 
med den i — den kunne ikke ha innført helligholdelsen av 
søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelsen 
av lørdagen, den syvende dag, en forandring som det ikke 
finnes noen autoritet for i Skriften. 

Sp.: Når protestantene arbeider om lørdagen eller den 
syvende dag i uken, følger de da Skriften som sin eneste 
trosregel? Finner de tydelig skrevet i den hellige bok at Gud 
gir dem tillatelse til det? 

Sv.: Langt derifra. Denne praksis har de ingen annen auto-
ritet for enn tradisjonen. Når de arbeider om lørdagen, over-

trer de et av Guds bud som han aldri tydelig har avskaffet: 
«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!»» — Doctri-

nal Catechism. 

I historiens søkelys 

Ikke lenge etter at apostlene var døde, begynte noen å sam-
les ukentlig på flere andre dager foruten sabbaten, og å akte 

dem høyere enn andre dager. Særlig ble torsdagen da natt-

verden ble innstiftet, fredagen da Jesus døde, og søndagen 
da han stod opp fra de døde, skilt ut på den måten. Men det 
var likevel langt fra deres hensikt å avskaffe Herrens bud 
eller sabbat. Til sist ble søndagen æret fremfor andre dager, 

og begynte å bli mer ansett blant mange, noe som visstnok 
for en stor del hadde sin årsak i at hedningene tilbad solen 
på den første dag. Derfor har den også fått navn av dies solis, 

solens dag; på engelsk Sunday, på tysk Sonntag. De hednin-

gene som gikk over til kristendommen, tok med seg mange 
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av de hedenske lærdommer og skikker som så ble blandet 
med kristendommen, noe som historien ganske tydelig viser. 

Den første befaling som noen gang ble utstedt om å avstå 
fra arbeid på søndagen, var Konstantin den stores søndags-

lov av 321 e. Kr.: 
<La alle dommere og almuefolk og alle håndverkere hvile 

på solens ærverdige dag, men la dem som bor på landet, med 
full frihet drive med åkerdyrking, fordi det ofte hender at 
ingen dag er så passende til å så korn eller plante vinranker, 

slik at ikke det gunstige øyeblikk skulle gå tapt og mennes-
kene miste himmelens velsignelse.» — Encyclopedia Atneri-

cana, art. Sabbath. 
To år etter bekjente Konstantin seg til den kristne religion. 

Han var altså fremdeles hedning da han gav denne befaling. 

Om han noen gang ble virkelig kristen, er tvilsomt. Legg 
merke til at hans lov slett ikke rører ved Herrens sabbat eller 
nevner den med et ord. Den er en rent samfunnsmessig lov. 

I tiden 364-65 ble det holdt et kirkemøte i Laodikea. Dette 
kirkemøtet satte Herrens sabbat til side, og de som holdt den, 
ble «forbannet fra Kristus». I stedet for sabbaten ble sønda-

gen innskjerpet som hviledag for de kristne. Lovbestemmel-

sen om dette lyder slik: 
«Kristne bør ikke leve som jøder så de hviler på sabbaten, 

men bør arbeide på den dagen og heller ære Herrens dag, 
og dersom de kan, bør de hvile på den som kristne. Men der-
som man finner noen som lever som jøder, la ham da være 

forbannet fra Kristus.» Index Canonum, side 259. 

Det neste fremstøt som bidrog til å berede veien for hvile-
dagens forandring, var keiser Leos befaling i år 469 e. Kr.: 
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«Vi befaler at Herrens dag skal holdes i ære, og fritar den 
derfor fra all rettergang og lignende. La ikke skuespill eller 
teatre holdes åpne, og la ingen kamp med ville dyr finne sted 

på den dagen. Dersom noen drister seg til å overtre denne 
lov, skal han miste sitt embete, eller hans gods og eiendom 
skal konfiskeres.» — History of the Sabbath, side 269. 

Senere kom den ene loven etter den andre som innskjerpet 
søndagshelligholdelse. Pavene selv forbannet dem som holdt 
Herrens sabbat hellig. Pave Gregor (ca. 590 e. Kr.) skrev et 

brev til romerne der han «truet dem som Antikristens profe-
ter, dem som påstod at man ikke burde arbeide på den 
syvende dag». «På den første dag bør man holde seg fra 

verdslig arbeid,» sa han. Pave Nikolaus I erklærte at «læren 
om å hvile på lørdagen er Antikristens lære», og han føyde 
til at «søndagshvile er nødvendig». — Law of Sunday, side 
270, 274. 

Lørdagen ble kalt sabbat, den ble ikke nevnt med noe 

annet navn enn det den hadde før, nemlig sabbaten. I om-
trent et tusen år etter Kristus ble ordet «sabbat» ikke opp-
fattet som noe annet enn lørdag. 

Søndagshelligholdelsen ble tvunget på folket ved befalin-
ger fra keisere og paver, ved landsforvisning, pisking, slaveri 
og konfiskasjon av eiendom, foruten ved falske historier og 
fabler om mirakler. 

«Helligholdelsen av søndagen var likevel, som alle andre 

helligdager, bare en menneskelig ordning. Det var langt fra 
apostlenes hensikt, og ikke i overensstemmelse med et gud-
dommelig bud, å holde den hellig. Det var også langt fra 
apostlenes og den første apostoliske kirkes hensikt å overføre 
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sabbatsbudet til søndag. Men alt ved slutten av det annet 
århundre hadde det dannet seg en falsk overlevering av 
dette slag, og man syntes da å betrakte det som synd å arbeide 
på søndagen.» — Neanders kirkehistorie. 

På reformasjonstiden fant man sabbatsholdere i Tyskland, 

Holland, Frankrike og England — levninger av de gamle 
kristne menigheter som holdt Herrens sabbat hellig. 

Forfatterne som her er sitert, var alle sammen søndags-
holdere, så deres vitnesbyrd kan ikke være skrevet for å 
støtte en forutfattet mening om sabbaten. 

Både Bibelen og historien viser: 1) at den sabbat som Gud 
har innstiftet og befalt menneskene å holde hellig, er den 
syvende dag (lørdagen); 2) at de fleste kristne nå holder 
helg på den første dag i uken (søndagen) i stedet for den 

syvende dag; 3) at denne forandring må være innført og 
stadfestet av en eller annen ledende makt i verden; 4) at 
Kristus og hans apostler ikke har forandret sabbaten eller 

Guds lov, men stadfestet den; 5) at Guds ord på forhånd har 

vitnet om det lille horn eller pavemakten, som ville tenke 
på å omskifte tider og lov; 6) at urettferdighetens hemme-

lighet, som var spiren til <syndens menneske» eller pave-
makten, alt begynte å ytre seg kraftig på Paulus' tid; 7) at 
den romerske skikken å ære solens dag (søndagen) fant 
innpass blant mange kristne og ble styrket ved påbud fra en 
romersk keiser; 8) at pavene innførte denne skikken i stedet 
for Guds bud, og selv medgir at de har forandret sabbaten; 
9) at protestantene har fått søndagshelligholdelsen fra den 
katolske kirke; 10) at det er nødvendig for alle kristne å 

følge hele sannheten i Guds hellige ord. 
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