= > 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

A = Falsk offerlære (messeoffer): Transsubstantiatonslære, hvor ved enhver messe, Messiassen /
Messias igen og igen bliver ofret på ny. ##
B = Bibelsk: ”For igennem et offer har han for altid fuldendtgjort,
dem der bliver hellige” Hebræer 10,14 + 9,25.26.28 + 10,10.18.26
A = Afvisning af Messiassen / Messias præeksistens: Han var ikke eksisterende før han for første
gang kom på jorden eller: kun en ånd og ingen person ##
B = Anerkendelse af præeksistensen: han havde før sin kommen på jorden allerede sin herlighed
i himlen; Messias, YAHWEH’s søn, var der allerede før noget eksisterede.–Johannes 1,18; 3,13.16;
5,23; 8,47-59; 16,28; 17,5.8.24; Lukas 4,18.43; 9,48; 10,16; Ordsprogenes bog 8,22-36// Judas 3
OG HAN (ENGLEN) SKREG AF MAGT MED STOR STEMME OG SAGDE: ”HUN ER
FALDET, HUN ER FALDET, BABYLON, DEN STORE, OG ER BLEVET TILHOLDSSTED
FOR DÆMONER OG EN BEHOLDER FOR ALLE URENE ÅNDE OG EN BEHOLDER
FOR ALLE URENE OG HADEDE FUGLE. FOR HENDES UTUGT VREDES VIN HAR
ALLE NATIONER GRUKKET AF, OH JORDENS KONGER HAR DREVET UTUGT MED
HENDE, OG JORDENS KØBSMÆND ER BLEVET RIGE FRA HENDES BEGÆR.” OG JEG
HØRTE EN ANDEN STEMME FRA HIMLEN, DER SAGDE: ”GÅ AD AF HENDE, MIT
FOLK, SÅ I IKKE BLIVE DELAGTIGE I HENDES SYNDER OG SÅ I IKKE MODTAGER
HENDES PLAGER ! FOR HENDES SYNDER RÆKKER TIL HIMLEN, OG YAHWEH
TÆNKER PÅ HENDES VANHELLIGELSE.” (Johannes Åbenbaringen 18,2-5)
”GÅ IKKE EFTER JERES FÆDRES VEDTÆGTER OG HOLD IKKE DE BUD, SOM DE
FØLGER OG BESMIT JER IKKE MED DERES AFGUDER. JEG, YAHWEH, ER JERES
GUD; GÅ EFTER MINE VEDTÆGTER, HOLD MINE BUD OG HANDEL EFTER DEM;
HOLD MINE SABBATTER HELLIGE, SÅ DE ER ET TEGN FOR PAGTEN MELLEM MIG
OG JER, SÅ I ERKENDER, AT JEG, YAHWEH ER JERES GUD.” (Ezekiels bog 20,18b-20)
Kong Nebukadnezar fra Babylon: ”NU PRISER, REJSER OG FORHERLIGER JEG,
NEBUKADNEZAR, KONGEN FRA HIMLEN; FORDI AL HANS HANDLEN ER
SANDHED, OG HANS HERSKE ER RETFÆRDIGT, OG DEM, DER LEVER I STOLTHED
FORMÅR HAN AT YDMYGE.” (Daniel 4,34)
Kong Salomo: ”LAD OS HØRE HOVEDSUMMEN AF AL LÆRE: FRYGT GUD OG
HOLD HANS BUD, FORDI DET GÆLDER FOR ALLE MENNESKER. FORDI GUD VID
BRINGE ALLE VÆRKER FOR RETTEN, SOM ER SKJULT, OM DET ER GODT ELLER
ONDT.” (Prædikerens bog 12,13+14)
”Evigt liv dog betyder, at erkende Dig som den eneste sande gud og Messiassen /
Messias Yahshua som den, du har sendt.” (Pfäfflin - Johannes 17,3) ~ Yahshua: ”SE,
JEG KOMMER SNART: HOLD FAST, HVAD DU EJER, SÅ INGEN RØVER DIN KRONE!
DEN, DER SEJRER, VIL JEG GØRE TIL EN SØJLE I MIN GUDS TEMPEL, OG HAN
SKAL ALDRIG MERE FORLADE DET; OG JEG VIL SKRIVE PÅ HAM NAVNET PÅ MIN
GUD OG NAVNET PÅ DET NYE JERUSALEM, MIN GUDS BY, DER KOMMER NED FRA
HIMLEN FRA MIN GUD, OG MIT NAVN, DET NYE.” (Johannes åbenbaringen 3,11.12)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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. bog Mose 5,5-20; Mattæus 28,1; Lukas 24,1, Johannes 20,1; Romerbrevet 3,31 + 7,12)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

“Til vedkommende: hermed bliver certiﬁceret, at jeg er født i 1828 i Bayern, uddannet i München og
blevet opdraget af den romersk-katholske kirke. I 1844 og 1845 var jeg studerende ved præstedømmet
i Jjesuiterkollegiet i Rom. Ved påsketjenesten i 1845, bar paven Gregor XVI en tredobbelt krone, på
hvilket der i ædelsten stod skrevet VICARIUS FILII DEI. Vi ﬁk fortalt, at at der var forarbejdet
hundrede diamanter i ordet DEI. Imens de de andre ord var lavet af en anden slags ædelsten, der
havde en mørkere nuance. Der stod et ord på hver krone og de var ikke alle på samme linie. Jeg var
til stede ved tjenesten og så kronen tydelig, idet jeg studerede den nøje: “I året 1850 bekendte jeg
mig til gud og protestantismen. To år senere blev jeg medlem af den evangeliske kirke, men senere
i livet har jeg forenet mig med den presbyterianske kirke, hvor jeg er pensioneret præst nu, efter at
have tjenet kirken i 50 år.
“De ovenstående udsagn er jeg blevet bedt om til at skrive af den ældste D.E. Scoles. For han
sagde at nogle ville benægte at paven nogensinde har båret denne TIARA. Men jeg ved at han har
båret denne, for jeg så den på hans hoved.” - ”Med venlig hilsen fra, i den kristelige tjeneste stående,
B. Hoffman. ”Webb City, Missouri, 29. oktober 1906.”
”Das Fremdwörterbuch” , Duden, Bibliograﬁsk Insititut, Mannheim/Wien/Zürich, 1982 forklarer betydningen af betegnelsen: < Tiara > [persisk-græsk-latinsk]:
1.(historisk) høj, spids hovedbeklædning brugt af oldpersiske konger.
2.pavens tredobbelte krone, som han bærer ved festlige begivenheder, undtagen liturgien.
”Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et Menneskes
Tal, og dets Tal er 666.” (Johannes Åbenbaringen 13,18)
”Lad ingen bedrage eder i nogen Måde; thi først må jo Frafaldet komme og Syndens Menneske
åbenbares, Fortabelsens Søn, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt. hvad der kaldes
Gud eller Helligdom, så at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.”
(2. Tessalonikerbrev 2,3.4)
I Life Magazin forklarer den katolske kirke d. 30.10.1950: ”Vores modstander siger en gang i
mellem, at ingen troslære skal holdes dogmatisk, hvis den ikke læres tydeligt i den hellige skrift. …
DE PROTESTANTISKE KIRKER HAR DOG TRODS ALT ANVENDT DENNE SLAGS LÆRER, SÅSOM
TRINITETEN, FOR HVILKET DER IKKE EKSISTERER NOGEN FORM FOR AUTORITET INDEN FOR
EVANGELIET!”
Brockhaus Enzyklopädie: „<Treenighed>, <Trefoldighed>, lat. <Trinitet.> Efter den kristelige
lære, de gudelige personers treenighed (fader, søn, Helligånden) i en enhed som det guddommelige
væsen. Læren om treenighed blev forkyndt på kirkeforsamlingerne i Nicäa (325) og Konstantinopel
(381) og er anerkendt af alle større kristelige kirker.”
Kirkelig Dogmatik, (1964) af karl Barth (EVZ- Forlag Zürich) side 325: ”trinitetslærens roder trinitetslæren er kirkens værk… et teologisk dokument… Trinitetslærens tekst…er ikke identisk
med et stykke tekst fra biblens åbenbaringserkendelse. At trinitetslæren ’IKKE ER I BIBLEN´, har
kirken- og rådsfædrene og senere hen, reformatorerne i hvert fald også vidst.”
”Den, der lader hånt om Ordet, slås ned, den, der frygter Budet, får Løn.“ (Ordsprogenes bog 13,13)

Handbuch für den Katholiken von heute, side 11:
”Hemmeligheden bag triniteten er den centrale lære i den katolske tro. På denne baserer alle andre kirkens lærer.”
(se ,Grosser kath. Katechismus‘, 1948, s. 40; ,den katolske kirkes katekisme‘, 2005, s. 41)
”Catholic Press (Sydney) August 25, 1900”: ’Søndag er en katolsk institution, hvis krav kun kan
forsvares på grund af katolske principper… fra starten til slutningen af biblen ﬁndes der ikke en eneste passage, som beviser rykningen af den ugentlige gudstjeneste fra sidste ugedag til den første.’
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Forfalskningen af genopstandelsesdagen - <Bedraget! >

Ved veriﬁceringen af „hvornår Messiassen / Messias genopstod” er jeg hele tiden stødt på
uregelmæssigheder i den hellige skrift. I slutningen var jeg overbevist om at teksten ”da solen stod op/ved
solopgangen” var en forfalskning. Med en broder gennemgik jeg strofe for strofe og den himmelske fader
med sit hellige navn YAHWEH åbnede mine øjne:
På grund af mine hidtil lukkede øjne med henblik på Dr. Martin Luthers udtalelse i oversættelsen fra 1545 af
ordet ”sabbat, sabbatter, sabbatten og sabbatte” og deres uregelmæssigheder i forhold til, ”hvornår de to
kvinder Miriams (ikke græsk: Maria) købte hhv. lavede de vellugtende salver, blev nu, ved veriﬁceringen af
alle relevante strofer med græske og hebræiske bibler (hånd- såvel som onlinebibler) faktaene klarlagt. Ved
gennemførelsen af oversætningen af ordet ”sabbat” fra det græske i onlinebiblen blev det eksakt stående
græske ord sabbat oversæt med ordet ”uge”. Nu er det ikke langt fra, og man skal bare indsætte ordet ”første” foran og snart har man oversættelsen, som ﬁndes i næsten alle bibler: ”på første ugedag!”
Det er nu temmelig åbenlyst, at de græske og hebræiske bibler indeholder ordet „sabbat“ uforfalsket.
Den eneste uregelmæssighed ﬁndes i verset Markus evangeliet 16,1, selvom denne vers bliver
neutraliseret med verset 23,50-56 i Lukas evangeliet og er dermed deklareret som en forfalskning.
De følgende vers sammen med forklaringerne giver et mere klart billede over satans bedrag, som har
forført hele kristendommen med undtagelse af meget få mennesker:
Mattæus 28,1 Luther 1545 + græske + hebræiske bibler = DOG PÅ SABBATS AFTEN / HVILKEN
BEGYNDER OM MORGENEN AF DEN FØRSTE HELLIGDAG AF SABBATTEN / KOM MIRIAM FRA
MAGDALA (fra Magdala = græsk grundtekst + Menge) OG DEN ANDEN MIRIAM / FOR AT SE GRAVEN.
Mattæus 28,1 den konkordante bibel 1980 = DET VAR DOG PÅ AFTENEN MELLEM SABBATTERNE*.
DA MORGENEN BRØD I TUSMØRKE VED SABBATTEN, KOM MARIA (græsk Maria) / MIRIAM fra
Magdala (fra Magdala= græsk grundtekst + Menge) / FRA MAGDALA, OG DEN ANDEN MARIA /
MIRIAM, FOR AT SE EFTER GRØFTEN.
Markus 16, 2.9; Lukas 24,1; Johannes 19,31; 20,1.19; Apostlenes gerninger 20,7;1. Korinterbrev 16,2;
Johannes åbenbaring 1,10, se også; „Concordant Greek Text“ og „VULGATA - IUXTA VULGATAM
CLEMENTINAM”.
* Forklaring / Citat fra Heinrich Ranisch: Jesus [Yahshua] døde som vores påskelam, 1. Korinterbrev 5,7,
den 14. nisan, herrens [Editor: YAHWEH] påskedag, 3. bog Mose 23,5, på forberedelsesdagen til den
store sabbat, Johannes evangeliet 19,31, på en torsdag. Den følgende fredag, den 15. Nisan, de
usyredes brøds fest, 3. bog Mose 23, 6-7, er den store sabbat, på hvilken Jesus [Yahshua] hvilede i
graven. – På den 16. nisan, 3. bog Mose 23,10-11, den første negs dag, er han genopstået tidligt om
morgenen. – Det var ugesabbatten, en lørdag, der følger efter den store sabbat.
Den konkordante Bibel, Johannes evangeliet 19,13: Jøderne nu, fordi det var forberedelsesdag,
bestemte at kroppene ikke skulle blive hængende på korset på sabbatten (Fordi stor var denne
sabbatdag),…
Johannes evangeliet 19,31 er et af de centrale verser, som overbeviser om, at Jesus [Yahshua]
korsfæstningsdag, den store sabbat, årssabbatten, følges af den 15. nisan, hans gravhvile!
I Jesus [Yahshua] korsfæstelsesuge faldt den store sabbat altså ikke sammen med en ugesabbat! –
Fordi så havde jøderne henvist til ”sabbatterne” eller ”sabbatternes dag”: Der fandtes ugelige og de
årlige store festers sabbatter. Hvis en sådan sabbat faldt sammen med en ugentlig sabbat, henviste
man til ”sabbatterne” eller ”sabbatternes dag”. Den konkordante Bibel, side 557.
Erklæringerne i Mattæus evangeliet 28,1 „sabbatternes aften” og ”til en af sabbatdagene” (se for
oven) bliver forklaret i den konkordante bibel, side 558: Den store årlige sabbat, de usyrede brøds
fest, efter påsken bliver nævnt i sætningen ”sabbatternes aften” (Aftenen der besluttede denne og
som var starten på den følgende ugentlige (genopstandelses-) sabbat) Mattæus evangeliet, 28,1 og
Markus evangeliet 15,42.
Efter guds vilje starter denne dag om aftenen og ender igen om aftenen, ved solnedgang, på starten
af den næste dag, 1. bog Mose, 1,5.
Fra ”Jonas tegn – Jesus genopstandelse – Jesus genopstandelse var på en ugesabbat”
Markus evangeliet 16,1 NÆSTE DAGS AFTEN, DA SABBATTEN VAR FORBI*, KØBTE* MIRIAM
(græsk: MARIA) FRA MAGDALA (fra Magdala = græsk grundtekst + Menge) OG SALOME OG MIRIAM (græsk: MARIA), JAKOBS MOR, VELLUGTENDE SALVER TIL AT SALVE DEN DØDE MED.
Lukas evangeliet 23, 50-56
* Bemærkning: I dette vers bliver der angivet, at sabbatten ”var forbi”, mens det andet vers på grund
af beviserne entydigt henviser til ”Tidligt søndag morgen - mens solen var ved at stå op”. Ligeledes
bliver der i dette vers henvist til købshandlingen ”efter sabbatten“. I Lukas evangeliet 23,56 bliver
der tydeligt skrevet om kvindernes forberedelse af de vellugtendes salver før ”sabbatten” kort efter
Yahshuas begravelse. Dermed modsiger verset Markus evangeliet 16,1 i hyppig hensigt bevisførelsen
i forhold til alle andre verser i den Hellige Skrift.

15, må have foregået i det mørke, i natten. Det bibelske ord modsiger dette og siger, at Jesus
[Yahshuas] genopstandelse og alt omkring Mattæus evangeliet 28,1-8 (Johannes evangeliet 20,
11-19) er foregået ved solopgang og derefter – på dagen-. I den anden version bliver der citeret fra
reviderede skrifter, at de to Mariaer [Miriamer] tidligt om morgenen, ved solopgangen på ugens
første dag, er dukket op ved Kristis [Messiassens / Messias] grav, hvorimod Jesus [Yahshua],
ligesom i den første version, allerede kort før sabbattens ende, i det mindste 12 timer før, er
genopstået. -Hvor var Jesus [Yahshua] i denne tid? – Der står dog skrevet, at Jesus [Yahshua] har
mødt Maria Magdalene [Miriam far Magdala] på sabbatmorgenen, ved solopgangen, og sagde til
hende: ”Rør mig ikke! ...” Derefter kom han op i himlen til sin fader, kom tilbage igen, og på den
samme sabbat viste han sig endeligt for Emmaus-disciplene! – Johannes evangeliet 20,15-17;
Lukas evangeliet 24, 13-31
Ud fra dette kan der også erkendes, at salverne stadig blev tilberedt den 14. nisan og at de den
store sabbat igennem var stille, som loven kræver det, Lukas evangeliet 23,54-56
De to Mariaer / Miriamer kom altså ikke i skumringen, i den tiltagende mørke eller tidligt på ugens
første dag til graven, men: „Og meget tidligt om morgenen, på en af sabbatdagene, kom de til
graven ved solopgangen.” Markus evangeliet 16,2, den konkordante bibel 1964
Og kort tid før, på den 16. nisan, på ugesabbatten, de første afgrøders dag, 3. bog Mose 23,10-11,
i året 31 efter Kristi, tidligt om morgenen, er Kristi [Editor = Messiassen / Messias] som den første
genopstået fra de døde! Markus evangeliet 16,9; Den konkordante bibel.
Fra ”Jonas tegn – Jesus genopstandelse – Jesus genopstandelse var på en ugesabbat”
Markus evangeliet 16,9 LUTHER 1545 + Bethel Edition + græske + hebræiske bibler = YAHSHUA
DOG / DA HAN VAR BLEVET VÆKKET TIDLIGT PÅ SABBATTERNES FØRSTE DAG ( =
SABBATTEN) / VISTE HAN SIG SOM FØRSTE FOR MIRIAM MAGDALENE (fra Magdala = græsk
grundtekst + Menge) / FRA HVILKEN HAN HAVDE DREVET SYV ONDE ÅNDER UD AF.
Markus evangeliet 16,9 den konkordante bibel 1980 = Da han om morgenen på den første sabbat
var genopstået, viste han sig først for Maria [græsk=Maria] / Miriam fra Magdala [fra Magdala =
græsk grundtekst + Menge], som han havde drevet syv onde ånder ud af.*
Vers 16,2; Mattæus evangeliet 28,1; Lukas evangeliet 8,2; 24,1; Johannes evangeliet 19,31; 20,1.1118.19; se også: ”Conkordant Greek Text” og “VULGATA - IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.
* Forklaring / Citat fra Heinrich Ramisch: Denne ”første sabbat” er en ugesabbat, Jesu [Yahshuas]
genopstandelsesdag, den 16. nisan! – Fra denne dag, fra dagen efter sabbatten, den store sabbat
på den 15. nisan, skal hele syv uger, hen til dagen efter den syvende sabbat, præcis halvtreds
dage tælles (se 3. dog Mose 23,15-16).
Denne 50. Dag er pinse! – Logisk nok var i korsfæstelsesåret pinse, udgydelsen af guds hellige
ånd, ligeledes en ugesabbat, Apostlenes gerninger kap. 2; Johannes evangeliet 16,13.
Det er vigtigt at vide, at årsfest- og mindedagene efter 3. bog Mose 23 er ﬂytbare fest- og
mindedage; fordi de bliver tællet efter årets nye måneder. Gud lader måneåret starte med den
første månens måned nisan, der fra den første nye måne bliver talt efter forårs-, dags og natlighed.
Som allerede… nævnt, er de syv årsfest- og mindedage ikke længere holdbare eller til at
feste i den nye pagt. Alligevel skulle ethvert religiøst menneske være bekendt med, på
hvilken dag i den moderne kalender de er. I dem åbenbares der alle begivenheder, som Jesus
Kristi [editor: Messiassen / Messias Yahshua] ved de ﬁre forårsfest- og mindedage allerede
har opfyldt og hvilke der er, gennem ham og de tre efterårsfest- og mindedage, umiddelbart
forestående og, med hans genankommen i skyerne, bliver opfyldt, 1. Korinterbrev 15,50-52;
1. Tessalonikerbrev 4,13-18.
Fra ”Jonas tegn – Jesus genopstandelse – Jesus genopstandelse var på en ugesabbat”
* Bemærkning: På den forhenværende dag, onsdagen, har Yahshua med sine disciple holdt
påsken sammen. Påskefesten startede onsdag aften. Tidligt om torsdagen, da det stadigvæk var
mørkt, blev de mange processer for hans henrettelse gennemført.
Ifølge den ovenstående forklaring blev messiassen Yahshua korsfæstet klokken 9 på en torsdag,
forberedelsesdagen, og klokken 15 blev hans døde krop hurtigt taget ned og lagt i graven, fordi
der kun var få timer, til den høje sabbat begyndte (cirka klokken 18) og det blev mørkt. På den
høje festdag, en fredag, hvilte alle, som loven kræver det. På lørdagen blev der afholdt og helliget
ugesabbatten. Dette er vor herre Messiassen / Messias Yahshuas, guds søns, - den almægtige:
YAHWEH, din gud -, sande genopstandelsesdag.
Lukas evangeliet 18,12 LUTHER 1545 + Konkordanz 1995 + græske + hebræiske bibler = To gange
på sabbatten faster jeg og giver en tiendedel af alt, hvad jeg har.
Mattæus evangeliet 23,23; 28,1; Markus evangeliet 16,2.9; Lukas evangeliet 24,1; Johannes
evangeliet 19;13; 20,1.19; Apostlenes gerninger 20,7; 1. Korinterbrev 16,2: Johannes åbenbaring 1,10
Lukas evangeliet 24,1 LUTHER 1545 + græske + hebræiske bibler = MEGET TIDLIGT OM MORGENEN PÅ EN SABBAT TOG KVINDERNE* DERES SALVER MED UD TIL GRAVEN, OG MANGE
FULGTE DEM.
Lukas evangeliet 24,1 KONKORDANT BIBEL 1980 = På en af sabbatdagende gik de tidligt om
morgenen til graven og tog krydderierne med, som de havde klar, de og nogle med dem.
Mattæus evangeliet 28,1; Markus evangeliet 16,2.9; Johannes evangeliet 19,31; 20,1.19; 1. Korinterbrev 16,2; Se også: “Conkordant Greek Text” og “VULGATA - IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.
=== >>> 2. Del, vend venligst om === >>>

Markus evangeliet 16,2 LUTHER 1545 + græske + hebræiske bibler = OG DE KOM TIL GRAVEN MEGET
TIDLIGT PÅ EN SABBATTER (betyder: PÅ EN AF DE TO SABBATDAGE) / DA SOLEN STOD OP.*
Markus evangeliet 16,2 DEN KONKORDANTE BIBEL 1964 + 1980 = Og de kom på en af sabbatdagene
meget tidligt om morgenen, ved solopgang, til graven.*
Vers 9; Mattæus evangeliet 28,1; Lukas evangeliet 24,1; Johannes evangeliet 19, 31; 20,1.19; 1. Korinterbrev 16,2; se også: ”Conkordant Greek Text” og “VULGATA - IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.
* Forklaring / Citat fra Heinrich Ramisch: Til den gud modsigende lære om Jesus [Yahshuas] genopstandelse på en lørdag, ved solnedgang, ﬁndes der også to andre versioner omkring de to Mariaers
tilstedeværelse ved Jesus [Yahshuas] grav:
I den ene bliver der hævdet, at de to Mariaer / Miriamer umiddelbart efter sabbattens ende, til
begyndelsen på ugens første dag, umiddelbart efter solnedgang, var kommet til graven. – Hvilket
betyder at væk rullen af gravstenen og balsameringen af den døde krop (Yahshuas) må have foregået
i det mørke. - Med andre ord: Alle begivenheder, som bliver bekendtgjort i Mattæus evangeliet 28,1-

Mattæus 28,1; Mark 16,2+9; Luk 24,1; Joh 20,1+19; Apostlenes gerninger 20,7; 1. Korinterbrev 16,2

