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Visste du? 

At Gud demonstrerte billedlig 

hvordan han hadde tenkt å redde 

menneskene?   

At kjærlighet til andre er det 

største bevis på at du er Guds 

barn?  

Disse og flere traktater: 

Bestilling@kainos.no 

 
At navnet på den 7 dagen 

i uka finnes på over 100 

språk i verden? 

VISSTE DU …….? 

 

                              Uken har ingen astronomisk forankring 

slik måneder og år har. Uken bare ble til uten at beregninger 

ble gjort på himmelen. Bibelen forteller at det var Gud som 

innstiftet den, fordi han skapte på 6 dager og den syvende 

dag helliget han til hviledag og samvær med menneskene. 1 

Mosebok 2:3.  

Dette fortsatte folk med også senere både før og etter 

vannflommen på Noas tid.  Vi har nå et vitnesbyrd om det-

te, reddet fra ruinene i Assyria. Det går fram her at de holdt 

en dag som de kalte for Sabbatu. De gledet seg tydeligvis for 

de kalte den «en dag til hvile for hjertet». Denne dagen kom 

med intervaller på 7 dager. Den ble i Assyria regnet fra 

nymånen, og folket som holdt denne dagen var akkadeere. 

De var etterkommere av Arpakshad, sønn av Sem. Abraham 

var også etterkommer av Arpakshad. Akkadiere holdt til i 

disse områdene før Assyrerne. Disse kileskrifttavlene er der-

for fra tiden før Moses, ja lenge før Abraham også. Vi tror at 

Guds bud, inklusivt sabbaten, ble introdusert også til Abra-

ham, for i 1 Mosebok 26:4-5 kan vi lese: Jeg skal gjøre dine 

etterkommere tallrike som stjernene på himmelen. Jeg skal gi 

alle disse landområdene til dine etterkommere. Og i din slekt  

 

skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi Abraham lød 

Min røst og holdt Min befaling, Mine bud, Mine forskrif-

ter og Mine lover.» Ja, selv fra før  vannflommen har  vi 

utsagn fra en kileskrifttavle at mannen som overlevde flom-

men kalt Ziusudra: forkynte Guds bud som hans far hadde 

lært ham. Shuruppak instruksjonene er de kalt og vi kjenner 

mange av dem igjen fra Bibelen. I linje 28 står det: Du skal 

ikke drepe. Du skal ikke stjele eller røve. Du skal ikke spytte 

ut løgner. Du skal ikke le sammen med eller sitte alene I et 

rom sammen med en kvinne som er gift. (MS 3026, the Su-

merian Flood Story)  Laban, Jakobs svigerfar, nevnte også at 

det fantes uker på hans tid: La uken hennes bli fullført, så skal 

vi også gi deg den andre for den tjenesten du skal gjøre for 

meg i sju år til.» Da gjorde Jakob det, og han lot uken hennes 

bli fullført. 1. Mosebok 29:27.28 

 
Kileskrifttavle som forteller 

om Ziusudra som forkynte 

Guds bud. Han bygde en 

båt og overlevde flommen. 

Vil du lese mer?         

www.mensviventer.no/mvv11/tusen.htm, 

www.mensviventer.no/mvv15/antijuda.htm  

www.angelfire.com/la2/prophet1/sabbath2.html 

Film: Which Day of the Week is the Sabbath? Amazing fact-

Youtube 

mailto:Bestilling@kainos.no


La oss se hva de kalte den syvende dag i riktig 

gamle dager:  Sumerisk: [Sa]pattu Akkadisk: Sa-

batu  (holdt hver syvende dag, men regnet etter 

nymåne så det ble noen ekstradager i slutten av 

måneden når måneden varte lenger enn 7 x 4 

dager.  

Gammel-syrisk: Shab-ba-tho  Urmia-Persia: Shap-ta  

Samaritanerne: Shab-bath, Hausafolket i CentralAfri-

ka: As-sebbatu, Assyria: Sa-ba-tu, Etiopisk Abyssinia: 

San-bat, koptisk Egypt: Pi Sabbaton. Atlasfjellene i 

Afrika: a-hal es-sabt. Lombarderne: Sàbot,  Goterne-

Sabbatus  (afar-sabbatus = dagen etter sabbaten). 

Navnet Sabbat som den syvende dag er ennå spredt 

over hele jorden. Her er noen eksempler: 

MidtØsten: Arabic:  Sabet, Maltese (et semittisk språk), 
Kurdish: Şemî   Hebrew: Sabbat                                     
Latinske land i Europa: Corsican:  Sàbatu, 
Greek:  Savvato (v=b), Italian:  Sabato, Portugue-
se: Sábado, Spanish:  Sabado, Latin:  Sabbatum               
Slaviske land i Europa: Bosnian:  Subota, Bulga-
rian:  Sabota, Croatian:  Subota, Czech:  Sobota, Po-
lish:  Sobota, Romanian:  Sambata, Russian:  Subbota, 
Serbian:  Subota, Slovak:  Sobota, Slovene:  Sobota, 
Ukranian:  Subota, Polsk: Sobota                                                                                    
Kaukasus: Armenian:  Shabat, Georgian:  Sabati, Azer-
baycan: Sanba                                                                              
Afrika: Somali:  Sabti, Sudanese:  Saptu, Swahili:Sabato   
Asia: Indonesian:  Sabtu, Tagalog/Philippinene: Sa-
bado, Pashto/Afgan: Khali (betyr ikke arbeidsdag), 
Shamba, Borneo: Sabtu. 
 
I Tyrkia kaller de fredag forberedelsesdagen og lørda-

gen for: dagen etter forberedelsesdagen, hvilket ikke 

gir mye mening. De fleste land som kaller lørdag for 

sabbat kaller de andre dagene for; dag 1 etter sabba-

ten, dag 2 etter sabbaten osv. 

I Nord Europa har vi adoptert planetdager, unntak er 

Tyskland med : Samstag (fra allemannerne) og Frankri-

ke: Samedi. Lørdag skulle egentlig  ha vært Saturns 

dag. I stedet har vi Lørdag, som skal komme fra Laur, 

vaskedag; Leygardagur på ferøysk.  Men noen forskere 

på det gammelnordiske norrønske språk, mener at da-

gen for lørdag; laugardag; egentlig utviklet seg fra 

Lords dagur. Men så ble planeten Saturn også kalt 

shabtai på hebraisk, sabbatsplaneten. Det var det syv-

ende himmellegemet etter sol, måne, Merkur, Venus, 

Jupiter og Mars.  

På kileskrifttavler funnet ulike steder i dagens Tyr-

kia og Irak, finner vi historien om Gilgamesj og hans 

reise til mannen som hadde overlevd vannflommen. I 

denne historien er Noa kalt Atra-Hasis som betyr den 

vise. Det er Atra-Hasis selv som forteller denne histo-

rien til Gilgamesj. Her er utdrag fra den lange fortel-

lingen som viser at uken den gang også besto av 7 

dager og som gir et vakkert bilde av Noa: 

"Seks dager og netter. 

Raste vinden, flommen og orkanen ødela landet.                                                                               

Da den syvende dag kom, var orkanen, flommen og 

kampens sjokk brutt. Slått ned som en hær. 

Sjøen ble rolig, syklonen forsvant, flommen stanset.                                                                         
Jeg så utover sjøen og lyden av stemmer                          
hadde stoppet. 
Hele menneskeheten hadde blitt til leire.  
Jeg knelte og satt meg ned, for å gråte, 
Tårer strømmet nedover mine kinn." 
 
Sabbaten - shabbath, betyr: “å hvile fra arbeidet». 

Det var en pakt fra Gud selv, med løfter, gitt til men-

neskeheten, bekreftet senere til Hans utvalgte folk, 

Israels barn. Dette treet er vi i dag podet inn på ved 

den nye pakt. I den nye pakt har Gud lovet å bo i våre 

hjerter ved sin ånd og minne oss på budene inkludert 

sabbaten. Og sabbaten er en dag satt til side til sam-

vær med vår Skaper, opprettholder og gjenskaper og 

minner om at alt igjen skal bli nytt.  

Jesus: «Og han sa til dem: Sabbaten ble til for men-

neskets skyld…  Mark 2:27. 

Sabbaten er for alle: Se hva Bibelen sier:  «Og de 

fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham 

og for å elske Herrens navn, for å være hans tjenere, 

alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger 

den, og som holder fast ved min pakt, dem vil jeg føre 

til mitt hellige berg...» Jes. 56:6.7. Sabbaten er et evig 

tegn. «Den skal være et evig tegn mellom meg og 

Israels barn; for i seks dager gjorde Herren himmelen 

og jorden, og på den syvende dag hvilte han og holdt 

sig i ro». 2. Mos.31:17. 

Jesus sa: «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og 

jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en 

eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt 

sammen». Matt 5:18. 


