= > 2. Del = > * Forklaring / Citat fra Heinrich Ramisch: Som allerede forklaret, var der i
korsfæstningsåret … [Yahshua] to sammenhængende sabbatter: Årssabbatten, den 15. nisan, en
fredag, og ugesabbatten, den 16. nisan. – Dermed var den 14. nisan en torsdag – skærtorsdagen!
Lukas evangeliet 23,31! Biblen, det oprindelige, skal for os alle sammen være målestokken for al
læren! – Og derefter er: Den 14. Nisan… [YAHWEHs] påske! Det er mindedagen for skånslen af
den førstefødte, 2. bog Mose 12.- … [Yahshua] døde for os denne dag, som påskelam på korset. Han hvilede den 15. Nisan, den store sabbat, Johannes 19,31, de usyrede brøds fest, i graven og
den første negs dag, den 16. nisan, var hans genopstandelse. På denne dag præsenterede han
sig også som den første, som den første, der var genopstået fra de døde, hos sin fader i himlen,
Mattæus, 5,17; 3. bog Mosebog 23,4-14; 1. Korinterbrev 15,20; Johannes 20,17! Dermed er også igennem biblen bevist, at vidnesbyrdet i Jonas 2,1 (Mattæus 12,39-40), tre dage
og nætter, ikke alene relaterer til gravens fred … [Yahshua]. Det er meget mere tiden: fra sin fang
til hans genopstandelse, som bliver betegnet som ”i jordens hjerte” og som kan blive tilregnet
satans magtområde -selvom satan ikke har nogen magt over … [Yahshua], Johannes 14,28-31
(2. bog Mose 3,15) ! Se hertil; Mattæus 26,50; Markus 16,9; Mattæus 12,40; 15,19, den konkordante
bibel; Lukas 10,18; Johannes 12,31; Johannes åbenbaringen 12,9!
Fra: ”Jonas tegn- Jesus genopstandelsen- Jesus genopstandelsen var på en ugesabbat”
Johannes 19,31 Luther 1545 + græske + hebræiske bibler= Jøderne dog/ dette skyldes at det
var forberedelsens dag / at ikke ligene på korset / pæle blev sabbatten* over ( da den samme
sabbat var en høj/ stor / bad de Pilatus / at deres ben blev brækket og taget af.
3. Mose bog 23,7; 5. Mose bog 21,23; Markus 16,2.9; Lukas 24,1; Johannes 20,1.19; Apostlenes
gerninger 20,7; 1. Korinterbrev 16,2
* Forklaring / citat af Heinrich Ramisch: med hensyn til denne guddommelige ordning er
de passager, der er taget ud af det oprindelige ord, Mattæus evangeliet 28,1 og Johannes
evangeliet 19,31, det centrale i bevisføringen for Jesus / Yahshuas genopstandelse på en
ugesabbat. De bekræfter holdbarheden fra alle bibelpassager, som vidner dette! Påskemåltidet
blev tilberedt på den 13. nisan mellem ”aftenerne”, i tiden mellem aftenofferet (klokken 15) og
aftenen, solnedgangen. Og spist blev påskelammet om aftenen, ved starten af den 14. nisan.
Dette skete sådan ved brugen af påsken før tilbagetrækningen ud af Ægypten. - Sådan gentog
Josua det på den samme dag i Gigal efter fyrre år i ørkenen, og Jesus [Editor: Yahshua] med
sine disciple spiste sammen ligeledes denne aften, starten af den 14. nisan, påskemåltidet, se
2. bog Mose, 12; Josua 5,10-12; Mattæus evangeliet 26,2: Lukas evangeliet 22,7-20.
På herrens [YAHWEHs] påske var det påbudt for israeliterne i Ægypten at smøre offerdyrets
blod på begge dørrammer og på den øverste tærskel; fordi herren [YAHWEH Elohim] gik i denne
nat gennem landet Ægypten og slog alle førstefødte mennesker og dyr ihjel. Hos dem, der
havde dette tegn på døren, gik han forbi. Og intet menneske gik ud af deres døre indtil det blev
morgen. Først med starten af morgenen, den 14. nisan, samlede folket deres kvæg, ejendele
og de gyldne og sølv smykker og klæder, som Ægypterne havde givet dem. Med starten af den
15. Nisan, om aftenen, var de klar til at trække sig tilbage, som de ifølge skriften begyndte i
natten på den 15. nisan, 5. bog Mose 16,1; 4. bog Mose 33,3. For herren [YAHWEH Elohim] var
den 14. nisans nat, hvor herren var årvågen, for at føre sit folk ud af Ægypten: Derfor skal Israels
børn være årvågen denne nat, for at ære herren [YAHWEH], 2. bog Mose 12,42. – Også Jesus
[Yahshua] påbudte sine disciple at være årvågen sammen med ham i natten på den 14. nisan,
Mattæus evangeliet 26,38-41:
Tilbagetrækningen af det israelske folk skete ved begyndelsen af aftenen på den 15. nisan,
5. bog Mose 16,1; 4. bog Mose 33,3.
Denne store, årlige sabbat var for det israelske folk en blivende mindedag for tilbagetrækningen,
for befrielsen efter 430 år slaveri, fra Ægypten. Det er den i Johannes evangeliet 19,31 nævnte
store sabbat, som efter det 3. bog Mose 23,6, bliver kaldt de usyredes brøds fest. På denne dag,
den 15. Nisan, hvilede Jesus [Yahshua] i graven, før han på den 16. Nisan, dagen, hvor præstene
tilbyder herren [YAHWEH Elohim] høstens første neg, genopstod, 3. bog Mose 23,20. – IFØLGE
SKRIFTEN DETTE I JESUS [YAHSHUAS] KORSFÆSTELSESUGE EN UGESABBAT !
Johannes evangeliet 19,31 kan blive læst uforandret i enhver bibel som den store sabbat. –
Åbenlyst erkendte oversætterne ikke betydningen af den store sabbat, så at Johannes
evangeliet 19,31, ligesom grundteksten, også i alle reviderede skrifter blev bevaret. DETTE ER
DOG NETOP DEN PASSAGE, SOM VIDNER, AT JESUS [YAHSHUAS] KORSFÆSTNINGSDAG
FØLGES AF DEN STORE SABBAT, ÅRSSABBATTEN, DEN 15. NISAN, HANS GRAVHVILE !
(se Mattæus evangeliet 28,1)
fra: ”Jonas tegn – Jesus genopstandelse – Jesus genopstandelse var på en ugesabbat”
Johannes evangeliet 20,1 LUTHER 1545 + græske + hebræiske bibler = PÅ SABBATTERNE EN
(på en af sabbatdagene) / KOMMER MIRIAM FRA MAGDALA (fra Magdala = græsk grundtekst +
Menge) TIDLIGT* / DA DE STADIGVÆK VAR MØRKT / TIL GRAVEN OG SER / AT STENEN FRA
GRAVEN VAR VÆK.
Johannes evangeliet 20,1 den konkordante bibel 1980 = På en af sabbatdagene gik Miriam fra
Magdala [fra Magdala = græsk grundtekst + Menge], tidligt om morgenen, da det stadigvæk var
mørkt, til graven og så, at stenen ved gravens indgang var løftet væk.
Mattæus evangeliet 28,1; Markus evangeliet 16,2.9; Lukas evangeliet 24,1; Johannes
evangeliet 19,31; 20,19; 1. Korinterbrev 16,2; se også: “Conkordant Greek Text” og “VULGATA IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.
* Forklaring / citat fra Heinrich Ramisch: Efter skrifterne er Kristi [Messiassen / Messias] den første
der vågnede fra de sovende døde og han er genopstået på den tredje dag. Hans frelseværk grunder
på opfyldningen af skyggelovende, FORDI DET ER UMULIGT, AT BLOD FRA TYRE OG BUKKE
KAN FRATAGE SYNDER, Hebræerbrevet 10,4. Skyggelovende indeholder de daglige morgen- og
aftenoffer til de fastlagte tider, klokken 9 og klokke 15, og offerlovene på årsfest- og mindedagen efter
3. bog Mose 23. Gennem Sin korsfæstning klokken 9, hans korsdød klokken 15, på den 14. nisan,…
[YAHWEHs] påske, Hans gravhvile på den 15. nisan, den store sabbat, Johannes evangeliet
19,31, de usyrede brøds fest og Hans genopstandelse på den tredje dag, om morgenen på en
ugesabbat, på den 16. nisan, den første negs fest, opfyldte Jesus Kristi [Messiassen / Messias
Yahshua] tre af de fire forårsfest- og mindedage, 3. bog Mose 23 (4); 5-14.
Og denne guddommelige ordning skal være og blive nøglen til vores anskuelser! I grundtekst

står der skrevet i Mattæus evangeliet 28,1: ”Det var dog sabbatternes aften.” Det betyder, at en
aften dækkede over to sabbatter. Det var den aften, der afsluttede den 15. nisan, den store sabbat, Johannes evangeliet 19,31, og som
startede den følgende ugesabbat, den 16. nisan. Ved sin skabelse gjorde gud ligesådan:
”Ud af aften og morgen blev den første dag”, 1. bog Mose 1,5. – Med aftenen ender den ene dag og
begynder den næste dag! – At der mellem de to sabbatter lå en fredag, på hvilken kvinderne købte og
tilberedte vellugtende salver, kunne vi ikke finde et eneste sted i skriften. - Derimod står der i Lukas
evangeliet 23,54-56 skrevet: ”… Dog fulgte kvinderne efter, som var kommet med ham fra Galilæa,
og KIGGEDE PÅ GRAVEN, OG HVORDAN HANS KROP VAR LAGT. DE VENDTE DOG TILBAGE OG
TILBEREDTE KRYDDERIER OG KRYDDEROLIE. SABBATTEN IGENNEM VAR DE DOG STILLE, SOM
DET VAR PÅLAGT AF LOVEN.”
KVINDERNE FORBEREDTE ALTSÅ ALTING PÅ FORBEREDELSESDAGEN, DEN 14. NISAN OG PÅ
SABBATTEN, DET VAR DEN 15. NISAN, JOHANNES EVANGELIET 19,31, VAR DE STILLE!
Fra ”Jonas tegn – Jesus genopstandelse – Jesus genopstandelse var på en ugesabbat”
Johannes 20,19 Luther 1545 + Bethel Edition + græske + hebræiske bibler = PÅ DEN SAMME AFTENS
SABBAT* / DA DISCIPLENE VAR SAMLET OG DØRENE VAR LUKKEDE / AF FRYGT FOR JØDERNE /
KOM YAHSHUA OG TRÅDTE I MIDTEN (UNDER DEM) OG TALER TIL DEM / FRED VÆRE MED JER
(hebræisk: Shalom Aleichem)!
Johannes 20,19 den konkordante bibel 1980 + Bethel Edition = Da det nu på denne dag, den ene
sabbatdag*, var blevet aften og dørene var lukket i det hus hvor disciplene var samlet, af frygt for
jøderne, trådte Yahshua i deres midte og sagde til dem: ”fred være med jer!”
Mattæus 28,1; Markus 16,2.9; Lukas 24,1; Johannes 19,31; 20,1; 1. Korinterbrev 16,2; se også:
”Concordant Greek Text”; Johannes 20,19 findes ikke i : ”VULGATA – IUXTA VULGATAM
CLEMENTIAM”.
* Bemærkning: Dr. Martin Luther i året 1545 skriver meget tydeligt om ”sabbat” og ikke om ”den
første dag i ugen” i oversættelsen af sin bibel (se også den græske og hebræiske bibler). På grund
af dette er beviserne tydelig for, at GENOPSTANDELSESDAGEN var på en sabbat, en ugedag og
IKKE på den første dag af ugen / PÅ EN SØNDAG. I vers 22 står der videre: ”og da han sagde dette /
blæste han på dem / og talte til dem/ tag som den er, den hellige ånd.” Det betyder, at HELLIGÅNDENS
UDGYDELSE PÅ SINE DISCIPLE, OGSÅ FANDT STED DEN DAG HVOR HAN GENOPSTOD, PÅ EN
UGEDAG, LØRDAGEN.
1. Korinterbrev 16,2 Luther 1545 = På en af sabbatterne ja [hvilket betyder: altid på en sabbatdag] / ligger
ved sig selv enhver af jer/ og samle hvad han syntes godt om (trives efter hans/ efter ens muligheder/
på at ikke/ når jeg kommer/ da den allerførste Stewre (= samling) skal samles.
1. Korinterbrevet 16,2, Albrecht 1926 = … Fra ens ugelige fortjeneste lægge en del til side for at spare
en større sum op, så indsamlingen ikke først skal begynde efter min ankomst.
1. Korinterbrev 16,2 Græske Konkordanz 1995 + græske+ hebræiske bibler = Hver lørdag / sabbatdag*
ligger hos sig selv enhver under jer hos sig tilbage og samle, alt efter ens muligheder, så der ikke,
når jeg kommer, opstår samlinger.
Apostlenes gerninger 20,7; Mattæus 28,1; Markus 16,2.9; Lukas 24,1; Johannes 19,31; 20,1.19
* Bemærkning: det betyder at de opsparede penge blev indsamlet på sabbatten og brødrene og
søstrene måtte sammenlægge deres doneringer af deres fortjeneste allerede tidligere, så de var klar
ved sabbatten. – dermed er det bevist at:

Jesus [hebræiske: Yahshua] døde som vores påskelam, den 14. nisan,
på forberedelsesdagen til den store sabbat, på en torsdag.
Den følgende fredag, den 15. Nisan, de usyredes brøds fest, er den store
sabbat, på hvilken Jesus [Yahshua] hvilede i graven. – På den 16. nisan,
den første negs dag, er han genopstået tidligt om morgenen: ”Messiassen /
Messias genopstod på en ugesabbat, han blev genopvækket og
genopstod på EN LØRDAG, en UGESABBAT !“ (Se Markus 14,28)
”Rome`s Challenge (www.immaculateheart.com/maryonline
- december 2003)”: ’De fleste kristne
tror, hvis de helliggør søndagen, at de helliggør den bibelske dag. Den romersk-katolske kirke protesterer. De har lagt den om, fra den bibelske sabbat (lørdag) til søndag, og for at argumentere at denne
forandring bliver verificeret i biblen. Dette er uærligt og en benægtelse af den katolske autoritet. Hvis
protestanterne vil begrunde deres tro igennem biblen, så bliver de nød til at fastholde lørdagen.’
Citat fra ’Markus af Brasilien’: ”Navnet YAHWEH står for sabbatten [den lørdag, som den levende
gud i himlen har velsignet og helliggjort på den syvende dag af skabelsen og hvor han hvilede fra alle
hans værker] og den treenighed, triniteten (tre- guder-læren af koncilierne i årene 325 og 381) står for
søndagen !”
Bibel, Herder Forlaget (1965), Bemærkning til Mattæus 28,16-20: ”den trinitere dåbsformel har
udviklet sig i den tidlige kirke ud fra den enkelte formel <PÅ NAVNET JESU>.”
”Father Enright (catholic), American Sentinal June 1893”:
‘Biblen siger, “… husk, at helliggør sabbatten.” Den katolske kirke siger: ”Nej. Igennem min
guddommelige magt har jeg afskaffet sabbatdagen og befaler dig at helliggør ugens første dag. Og så
bøjer sig den civiliserede verden i lydighed foran den hellige katolske kirkes lov.”’
”Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter
dated February 10, 1920”: ‘Hvis protestanterne ville følge biblen, skulle de ære gud på sabbatten.
Igennem deres fastholden af søndagen, følger de den katolske kirkes lov. ’
”Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker,
ja hjælper, ja støtter jeg dig. Thi jeg, som YAHWEH din Gud, jeg griber din Hånd, siger til dig:
Frygt kun ikke, jeg er din Hjælper.” (Esajas 41,10+13)
( f

O YAHWEH:

Psalm 94,20

”Du vil altid være ens med den uværdige tron
[fordærvelsens tron], som er lige med loven.”

(se: 2. bog Mose 20,2-17; 5. Mose 5,5-20; Mattæus 28,1; Lukas 24,1, Johannes 20,1; Romerbrevet 3,31 + 7,12)
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BEKENDTGØRELSE AF KONGEN FRA BABYLON cirka. 600 ÅR FØR KRISTI FØDSEL,
MED HENVISNING TIL NUTIDEN:
Følgende er den bekendtgørelse, som kong Nebukadnezar
sendte ud til de forskellige folk i sit rige:
”HILSEN MED ØNSKET OM ALT GODT! DET SKØNNER MIG, AT BRINGE DE TEGN
OG UNDER, SOM DEN HØJESTE GUD HAR GJORT VED MIG, TIL ALMEN KENSKAB!
HVOR ER HANS TEGN SÅ STOR OG HVOR ENORME HANS UNDER ! HANS RIGE
ER ET EVIGT RIGE, OG HANS HERREDØMME VARER FRA SLÆGT TIL SLÆGT !”
(Daniel 4,1-3)
Der står skrevet i de gamle hebræiske og jødiske bibler, toraen
[de fem bøger mose], guds navn ”YAHWEH” [se tetragrammaton]:
”JEG er YAHWEH, din gud. Du må ikke have andre guder end mig.“
(første bud i 2. bog Mose, 20,2.3)
”… YAHWEH … Det er mit navn for evigt, med hvilket man skal kalde mig.”
(2. bog Mose 3,15)
Messiassen / Messias bevidner med citatet fra 5. bog Mose 6,4:
”… YAHWEH er vores gud, YAHWEH er EN.” (Markus 12,29b)
Den skriftlærte vidste:
”Han er kun EN og der er ingen anden, undtagen ham !” (Markus 12,32b)
”HVEM HAR BESTEMT ALLE JORDENS ENDER ? Hvordan hedder HAN ?
OG HVORDAN HEDDER HANS SØN ? Ved du det ?“ (Ordsprogenes bog 30,4)
”FRYGT YAHWEH OG GIV HAM ÆREN! FORDI TIDEN FOR HANS SOM
ER KOMMET ! OG BED TIL DEN, DER HAR LAVET HIMMEL OG JORD OG
VANDKILDERNE !” (Johannes åbenbaringen 14,7)
Hvor stor nødvendigheden er, for at forkynde det evige budskab, viser følgende fremstilling
[fra Ernst Simon {Simon Bibel}, Missionær]:
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = DET FORFALSKEDE BUDSKAB ##
B = DET SANDE BUDSKAB (GALATERBREVET 1,6-9)
A = Den falske lære: Verdensriget, Verdenskirke ## B = Den bibelske lære: Jesu [Yahshua] rige er
ikke af denne verden - Johannes evangeliet 18,36; menighed
A = Et falsk grundlag for troen: Tradition ##
B = Rigtige: Guds ord: Bibelen, Johannes 17,17
A = Falsk ypperstepræst: på jorden: paven. – 2. Tessalonikerbrev 2,3.4 ##
B = Den sande ypperstepræst: i himlen: Jesu Kristi (Messiassen / Messias Yahshua) –
Hebræerbrevet 8,1.2; Efeserbrevet 1,22 & 5,23; Kollosenserbrevet 1,18
A = Den falske mægler: Maria (Guds moder), hellige, præster ##
B = En (enkel) mægler: Jesus Kristi (Messiassen / Messias Yahshua) – 1. Timoteus brev 2,5
A =Den falske helligdom: i kirkerne ## B = Den sande helligdom: i himlen - Joh. Åbenbaring 11,19
A = Den falske helligdag: søndag (første ugedag) [siden 01.01.1976 FN- tiltag: i kalenderen
begynder ugen på mandag!]; Daniels bog 7,25; Johannes åbenbaringen 14,9-11; i dyrets tegn ##
B = Den bibelske helligdag: sabbat (den syvende ugedag, lørdagen); 1. Mose bog 2,2.3;
2. bog Mose 20,8-11; Markus evangeliet 2,27.28; guds segl [mindedag til skaberen
og skabelsen; Messiassen / Messias: herren over sabbatten (Markus evangeliet 2,28)]
A = Det falske offer: messeofferet ## B = Det gyldige offer: Yahshua blod – 1. Peters brev 1,18.19
A = Den falske dåb: sprinkling##
B = Bibelsk: trosdåb (Markus evangeliet 16,16)
[voksendåb ”på navnet Jesu / Yahshua” (Apostlenes gerninger 2,38;
nedsænkes: Johannes evangeliet 3,22.23)] – genopstandelsens minde
A = Falsk retfærdiggørelsenslære: værksretfærdighed (dræning) ##
B = Bibelsk: trosretfærdighed - Romerbrevet 3,28 [i troen på Jesu / Yahshua bliver alle bud overholdt]
A = Falsk udødelighed: sjælelæren (sjælen i himlen, skærsilden eller helvede) ##
B = Gud alene er udødelig - intet skabt væsen - 1. Timoteus 6,16
A = Falsk straffelære: evige pine ##
B = Bibelsk (Åbenbaring 20,14.15): evig død
A = Falsk tilbedelse: billedtilbedelse, relikvier [hellige - Maria, Josef o.a.] ##
B = Sand tilbedelse: i ånd og sandhed - Johannes 4,24; Mattæus 6,1-15; Esajas bog 8,19.20; Apostelenes gerninger 17,29-31; 1. Joh. 5,21 [Maria / Miriam hviler i graven- Prædikerens bog 9,5]
A = Falsk milleniumslæren: fredsrige på jorden ##
B = Bibelsk: tusindårigt herskab med
Kristi (Messias) i himlen - 1. Tessalonikerbrev 4,17; Åbenbaringen 20,6
TILFØJELSE [fra editoren]:
A = Anden og fjerde bud (sabbat) opløst ##
B = Guds bud er gyldig i evighed – Mattæus 5,18; Romerbrevet 7,12
A = Falsk håb på redning: Alene igennem nåde, uden tilintetgørelse af alle synder (synd =
overtrædelse af guds bud) ##
B = bibelsk: ”i skal være fuldkommen, som jeres fædre i himlen er fuldkommen.” Mattæus 5,48; alle bud skal overholdes til og med sabbatten, lørdagen = 4. bud
A = Falsk gudserkendelse, falsk gudstilbedelse: Doktrin: tre personer, tre guder: gudfader, gud
søn, gud hellig ånd. Treenighed, trefoldighed, trinitæt (= Baal-Schalischa/ - Salisa, 2. Kongebog 4,42) er en hedensk lære. ##
B = Bibelsk: en gud, faderen- Jakobs brev 2,19; guds søn, vores herre: Messiassen /
Messias, vores eneste frelser - Johannes 17,3. Helligånden: guds ånd [Elohims] med sit hellige
navn YAHWEH, kraften, som kommer fra gud [Elohim]; for YAHWEH er gejsten. – Johannes 4,24:
3,34; Romerbrevet 8,9.14 + 15,19; 2. Korinterbrev 2,11.12.14 + 3,16; 1. Johannes 4,1-3

