Sabbatsvilan har alltså också den andliga betydelsen att vi får ”vila” från våra egna
gärningar och lita på att Gud helgar oss (Hes 20:12; Heb 4:9-10, 5 Mos 5:15).
Sabbaten är därför ett tecken på ___________ och ___________ (2 Mos 31:13, 17).
Sabbatens Herre
Nya Testamentet lär tydligt ut att ___________ är Skaparen (Joh 1:3, Kol 1:16-17).
Det var han som skapade sabbaten i Eden. Det är förstås också han som återlöste
oss från våra synder. Inte undra på att Jesus kallar sig själv ”sabbatens _________”
(Luk 6:5, Mark 2:27-28).
Fariséerna anklagade ofta Jesus för att bryta mot sabbaten, men som dagens Herre
visste nog Jesus hur man skulle hålla den. Själv säger han ”Jag har hållit min
Faders _______” (Joh 15:10). Att säga att Jesus skulle ha brutit sabbaten vore att
ställa sig på fariséernas sida och säga att Jesus inte var ___________, eftersom
_______ är ”brott mot lagen” (1 Joh 3:4).
I Lukas 4:16 ser vi vad sabbatens Herre brukade göra på sabbaten. Han
uppmanade dessutom sina lärjungar att fortfarande helighålla dagen under
Jerusalems ____________ år _____ e.Kr (Matt 24:20).
Herrens dag
Och ________ Jesu död och uppståndelse fortsatte apostlarna att helighålla
sabbaten. Rakt igenom hela Apostlagärningarna kan vi se hur den tidiga _________
(både judar och _________) fortsatte att __________, studera Bibeln och samlas på
___________ (Apg 13:14-16, 27, 42-44; 15:21; 16:13; 17:1-2; 18:4).
Den siste levande aposteln (Johannes) blev förvisad till ön Patmos. Under sin
vistelse där fick han en syn på ”___________ dag” (Upp 1:10). Många har tolkat
detta att vara ___________, eftersom den dagen blivit kallad så i kyrkohistorien.
Men vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Herrens dag är __________ (Matt 12:8;
Mark 2:28; Luk 6:5; Jes 58:13, 2 Mos 20:10). Herren har fortfarande kvar sin dag.
Varenda rättrogen människa i hela Bibeln helighöll ___________. Om vi skulle välja
att följa deras exempel skulle vi vara på säker mark.
I det syndfria Eden firade våra första föräldrar _________. Bibeln säger att när
paradiset återskapas på den nya jorden så ska alla människor ”____________ efter
_____________ … komma och tillbe inför mig, säger HERREN” (Jes 66:22-23).
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Herrens dag i Bibeln
I många kulturer och religioner har heliga objekt ansetts ha förmågan att ge
människor särskilda välsignelser. Dessa föremål hör ofta ihop med mystik och
vidskeplighet. Gud skapade faktiskt något heligt för människans välsignelse men
som inte alls var tänkt att associeras med dessa attribut. Gud skapade helig tid,
Herrens dag, vilodagen. Tyvärr finner vi idag, även i kristna sammanhang,
missförstånd och mystik kring Guds heliga objekt. I denna presentation ska vi
undersöka Herrens dag utifrån Bibeln.
Till minne av Skaparen
Ett av Guds sista budskap till världen, innan hans återkomst, är att ”__________
honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” (Upp 14:7)
Orsaken till att Gud har rätt till vår tillbedjan är just eftersom han har ___________
oss (Upp 4:11). Hur tillber vi Gud som Skapare?
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han skapade människan och
placerade henne i en trädgård för att ta hand om den. När han betraktat sitt
fullkomnade verk förklarade han det mycket gott och skapade sedan ännu en
veckodag som han vilade på. Gud ___________ dagen och gjorde den också
____________ (1 Mos 2:1-3). ___________ syndens inträde gav han den till
människan för att hon skulle bli påmind om Gud som Skaparen.
I de tio budorden påminde Gud sitt folk om vilodagen och dess syfte: ”__________
på sabbatsdagen så att du helgar den. … 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. ” (2 Mos 20:8-11)
Att helighålla vilodagen blir därför det sätt som vi tillber Gud som ___________ på
(2 Mos 31:17). I sista tiden får vi alltså en befallning om att tillbe Skaparen genom
att helighålla _____________. Det är en underbar välsignelse som Gud vill ge oss,
en tid då vi avstår från vårt arbete och spenderar dagen tillsammans med Gud och
trossyskon.

Om världen hade lyssnat till ängelns budskap så skulle inte de stressproblem vi ser i
världen idag existera. Om alla dessutom varje vecka skulle påminnas om att det var
Gud som skapade världen på ____ dagar så skulle ingen någonsin ha kommit på
evolutionsteorin.
Mer än en välsignelse
Men Bibeln beskriver vilodagen som mer än en välsignelse. Den är ett av buden i de
_____ budorden, Guds lag. Gud gav två typer av lagar till israeliterna som inte får
blandas ihop:
1) Ceremoniallagen (offer, helgedomen, rening, högtider osv.)
a) Handskrivna av Moses (5 Mos 31:24)
b) Skrivna på papper (5 Mos 31:24)
c) Placerade bredvid arken (5 Mos 31:26)
d) Upphör att gälla vid korset (Heb 10:1, Matt 27:51, Kol 2:14-17)
2) Morallagen (de tio budorden)
a) Skrivna med Guds eget finger (5 Mos 9:10)
b) Skrivna på sten (2 Mos 24:12, 31:18)
c) Placerade i arken (5 Mos 10:2, 5, Heb 9:5, 2 Mos 25:16)
d) Eviga (Ps 111:7-8, Matt 5:17-19, Luk 16:17)
De ceremoniella lagarna pekade fram mot _________ och hans uppdrag att rädda
sitt folk. När Jesus sedan kom, mötte skuggan sin verklighet och dessa lagar
upphörde att vara bindande för Guds folk.
Morallagen däremot är det som definierar synd (1 Joh 3:4). Om synd finns så måste,
per definition, en lag också finnas. Guds morallag blev därför inte upphävd vid
korset. Tvärtom visar __________ att Guds morallag var oföränderlig: eftersom
Jesus ______ för våra lagöverträdelser i stället för att sänka lagens krav.
Himlens och jordens existens är vittnen till att Guds lag inte är upphävd (Luk 16:17,
Matt 5:18-19). Det är viktigt att vi inte blandar ihop dessa lagsystem.
Uppenbarelseboken 12 och 14 beskriver tiden precis innan Jesus kommer tillbaka
(jfr Upp 14:14). I sista tiden kommer Guds folk att hålla hans bud: Upp 12:17 och
Upp 14:12. Den som försöker förändra Guds lag är ______________.
I Dan 7:25 får vi en beskrivning av hur denna makt försöker ”förändra heliga
___________ och ___________”. Det enda budet som handlar om helig tid är
___________________. Av allt detta förstår vi att Herrens dag är mycket viktig.

Vilken dag?
Men vilken dag är då vilodagen? Muslimerna har fredagen, judarna lördagen och de
flesta kristna söndagen. Vad säger egentligen Bibeln, vilken dag är det sabbat?
I budordet hittar vi att den ___________ dagen är Herrens ____________ (2 Mos
20:10) I Eden var det den ___________ dagen Gud helgade och välsignade. Gud
välsignade inte alla dagar! När Gud säger sju så menar han sju.
Vilken dag är då det? Låt oss titta på fyra orsaker till varför ___________ är den
sjunde dagen:
1) Ordböckerna säger det:
Svenska Akademins Ordbok: ___________ = ”veckans sjunde o. sista dag”
__________ definieras som: ”den tid från solnedgången på fredagen till
omkr. motsvarande tidpunkt på lördagen”
_________ var den sjunde dagen i Sverige fram till kalenderreformen 1973.
2) Judarna håller den:
I alla tider har judarna helighållit __________ som sabbaten. Om det skulle
vara så att sabbaten skulle ”tappas bort” skulle det krävas att hela den
judiska befolkningen simultant försov sig ett helt dygn.
3) Språken talar för det:
Kroatiska: subota
Spanska: sabado
Esperanto: sabato
Grekiska: sabbato
Ungerska: szombat
Ryska: sybbota
Indonesiska: sabtu
Tyska: onsdag = Mitwoch (7e dagen blir då lördag)
4) Bibeln säger det:
Jesus uppstod på ”den första dagen i veckan” (Mark 16:2) vilket vi kallar
söndag. Ett av de största argumenten för att fira söndagen är just att Jesus
uppstod då. Det är dagen efter __________ (Matt 28:1, Luk 23:52-24:3).
Sabbaten måste då vara _________.
Av detta förstår vi att när Bibeln talar om sabbaten så menar den ___________.
Till minne av Återlösaren
När Jesus skapade världen __________ han först sitt verk och därefter __________
han på sabbaten (1 Mos 2:2). På fredagen, när Jesus hängde på korset, utropade
han ”Det är __________” (Joh 19:30) som visade att återlösningen nu var
fullbordad. Därefter gav han upp andan och ”________” på sabbaten.

