
 Gud sagde HUSK - men har vi glemt? 

 _________________________________ er det centrale tema i endetiden ifølge Åb. 

 Der er overordnet 2 årsager til, at vi tilbeder den sande Gud: 

 Vi tilbeder Gud som ___________________________ og ___________________________. 
 (Åb 14,6-7 + Åb 4,10-11 + Åb 5,9-12) 

 Satans bedrag om tilbedelse vil angå ________________________________________. 
 (Åb 12,9 + Åb 13,3 + Åb 13,8) 

 Sabbatten blev til ved skabelsen, idet Gud hvilede på den _____________ dag. 

 Sabbatten handler om relationen mellem os og Gud. Den er så vigtig for 

 Gud, at den er en del af Guds lov - det 4. bud. 

 Der er overordnet 2 årsager til, at vi holder sabbatten hellig i de 10 bud: 

 Sabbatten er et minde om Gud som  __________________ og __________________. 

 Vi viser, hvilken Gud vi tjener, ved vores loyalitet overfor ham. 

 Ez 20,12 +v20 viser, at netop sabbatten er et særligt tegn mellem Gud og 

 os. Dette er tegnet, som identificerer dem, som tjener den sande Gud. 

 Sabbatten var ikke kun for jøderne men for alle mennesker til alle tider. 

 Tilbedelse er det centrale tema i endens tid og Guds lov spiller en central 

 rolle i den kamp. Sabbatten er netop det, som viser HVEM, vi tilbeder. 

 Jesus kalder sig selv ________________________ over sabbatten.  (Luk 6,5) 

 Vi tilbeder Jesus, når vi holder sabbatten. 

 Sabbatten blev til for _______________________________ skyld.  (Mark 2,27-28) 

 Den er for hele menneskeheden til velsignelse for os! 

 Sabbatten blev indstiftet ved skabelsen og var den 7. dag. 

 Men hvilken ugedag er den 7. dag? 

 Luk 23,50 - 24,3 viser os følgende kronologi: 

 1.  Jesus dør _______________ - forberedelsesdagen - lige før sabbatten. 

 (Sabbatten går fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag) 

 2.  Sabbatten over holdt de sig i ro efter _______________________________. 

 3.  Tidligt om morgenen - den ___________________ i ugen - opstod Jesus. 

 Vi ser her, at Jesus dør fredag, dagen efter holder de sabbat og næste 

 morgen er det den 1. dag i ugen, som er påske søndag morgen ved 

 opstandelsen. Den 7. dag - sabbatten - må altså være ______________________. 

 Jesus gik efter __________________________ i synagogen på sabbatten.  (Luk 4,16) 

 Apg 13 viser os et tydeligt eksempel på, at det nye testamentes kristne 

 stadig holdt sabbat om lørdagen - samme dag som jøderne. 

 Vi finder ikke en eneste tekst i Det Nye Testamente eller en eneste 

 udtalelse fra Jesus om, at sabbatten er ændret til søndag. Denne påstand 

 kommer udelukkende fra Den Katolske Kirke som mærket på deres 

 autoritet. 

 Selv i __________________________, på den nye jord, skal vi hver uge komme og 

 tilbede Gud på sabbatten.  (Es 66,22-23) 

 Det handler om mere end en ugedag. Ved at tilbede Gud på hans sabbat 

 viser du HVEM, du tjener. 

 At tilbede Gud på den dag, Han har valgt, er et spørgsmål om, hvilken 

 autoritet du følger: Gud eller mennesker. Hvem vil du følge? 


