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Sabat Di Dalam Alkitab
7 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. 8 Jangan membuat bagimu patung yang
menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di
dalam air di bawah bumi.
Pelajaran Alkitab: Sabat dalam Alkitab (Sabtu atau Minggu)
Di Alkitab tidak dijelaskan bagaimana ibadah orang Israel berlangsung di hari Sabat. Namun dalam
perkembangannya kemudian, sebagaimana dapat dilihat dalam ibadah di Sinagoge (rumah ibadah
orang Israel), kita sedikit banyak mendapat gambaran.
10 Fakta Tentang Sabat Menurut Alkitab - RUBRIK KRISTEN
Ayat alkitab tentang hari sabat dijelaskan dalam kitab keluaran 20:8 yakni “Ingatkah dan
kuduskanlah hari sabat”. Dalam ayat ini secara nyata dapat kita artikan bahwa hari sabat
merupakan hari yang dikuduskan dan hari yang harus selalu di ingat oleh manusia. Tentunya isi
dari ayat ini terdengar tidak asing ditelinga terutama bagi kalian yang dulunya rajin ke sekolah
minggu, isi ayat ini ...
4 Ayat Alkitab Tentang Hari Sabat Dalam Kudusannya - Tuhan ...
Dalam beberapa kasus lain, di mana Yesus sering menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, yang
menurut orang-orang Israel pada zamanNya tidak diperbolehkan, Yesus mengatakan bahwa
berbuat baik di hari Sabat boleh saja (Lukas 14:1-6).
10 Fakta Tentang Sabat Menurut Alkitab - Page 2 of 3 ...
SEKILAS INFO Setelah melakukan pembelajaran dengan penuh doa, WLC meninggalkan pengajaran
bahwa KERAJAAN SERIBU TAHUN akan berlangsung di surga.
Sabat Di Dalam Alkitab - worldslastchance.com
Ketika Allah memberikan Hari Sabat , DIA mengetahui bahwa nilai-nilai Hari Sabat itu sangat tinggi
dan juga Allah tahu bahwa hal itu akan tidak/kurang dihormati di kemudian hari oleh banyak
manusia.
Hari Sabat dalam ALKITAB - pamakarios.blogspot.com
Memang dalam Alkitab diketahui bahwa semula para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang Yahudi
masih berkumpul di sinagoga pada hari Sabat (Kis.13:14,44dst;14:1;18:4,19,19: namun mereka
sadar bahwa Sabat telah memiliki pengertian baru sehingga lama-kelamaan mereka yang telah
menjadi Kristen dan menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat, mereka akan merasa tidak
nyaman lagi beribadah pada hari Sabat ...
SABAT - SarapanPagi - tapatalk.com
Kata ”sabat” berasal dari kata Ibrani yang artinya ”beristirahat; berhenti”. Kata itu pertama kali
muncul di Alkitab dalam hukum yang diberikan kepada bangsa Israel.Keluaran 16:23
Apakah Orang Kristen Perlu Merayakan Sabat? | Pertanyaan ...
SABAT [browning] Kata yang berarti penghentian (kerja). Jadi, hari perhentian kerja yang sangat
penting bagi kehidupan orang Israel, dikukuhkan oleh perhentian kerja Allah sendiri dalam karya
*penciptaan dan diterima demikian dalam semua bagian Alkitab PL (walaupun tidak disebut-sebut
dalam sastra kebijaksanaan).
Sabat - Studi Kamus - Alkitab SABDA
Memang dalam Alkitab diketahui bahwa semula para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang Yahudi
masih berkumpul di sinagoga pada hari Sabat (Kisah 13:14,44 dst; 14:1;18:4,19,19:8) namun
mereka sadar bahwa Sabat telah memiliki pengertian baru sehingga lama-kelamaan mereka yang
telah menjadi Kristen dan menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat, mereka akan merasa tidak
nyaman lagi beribadah pada hari ...
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SABAT - SarapanPagi Biblika
Ada dalam Alkitab, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan
sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu lakilaki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
(Keluaran 20:10)
Sabat | Bibleinfo.com
Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah Yesus maupun murid-muridNya mengatakan bahwa sejak itu
hari kebangkitan ini menggantikan ibadah pada hari Sabat. Kalau kita mau memperingati hari itu,
boleh saja, tapi itu adalah 1 x kejadian dalam satu tahun, tidak mengubah kekudusa n hari ketujuh
selama 52 x dalam setahun.
LIMA GADIS BIJAK: ALKITAB MENJAWAB TENTANG SABAT HARI ...
Saya tidak langsung menerima atau secara sembrono menolak, tetapi menguji di dalam takut akan
Tuhan, ke dalam Alkitab. Demikianlah sejak itu saya bergumul mencari suara Tuhan untuk hari
Sabat. Sulit karena para rasul hampir-hampir tidak pernah menulis mengenai hukum Sabat, sama
seperti mereka sama sekali tidak bicara apa-apa soal perpuluhan, kecuali Paulus dalam beberapa
ayat. Topik mengenai ...
Belajar Alkitab: HARI SABAT : MASIH BERLAKU ATAU TIDAK?
Tuhan telah menetapkan hari ketujuh sebagai hari penyembahan. Jika demikian, hari apakah hari
Sabat hari ketujuh? Kalender, kamus dan bahkan buku Katolik pun menjelaskan bahwa Sabat hari
ketujuh ...
[Indonesian] Hari Apakah Hari Sabat dalam Alkitab?(RE)
Dalam Alkitab terdapat perintah ilahi supaya memelihara hari ketujuh sebagai hari Sabat. Baca
Keluaran 20:8-11. Karena hukum hari Sabat Allah begitu jelas, mengapa sangat banyak orang yang
percaya kepada Alkitab memelihara hari yang sama sekali berbeda dari hari yang disebutkan Allah
dalam hukum itu?
KEBENARAN FIRMAN TUHAN: PERUBAHAN HARI SABAT
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