
12. Milyen napokon prédikált Pál az evangéliumról a nem-zsidóknak?

Ap. csel. 13:42-44

13. Elnézi-e Isten azt, ha a Tízparancsolatból kilencet megtartunk, és csak
egyet hágunk át?

Jakab 2:10-11
Egy törvény áthágása elég ahhoz, hogy a rendőrség börtönbe zárasson. Ugyan-
így, ha a Tízparancsolat egyikét áthágjuk, bűnösök vagyunk.

14. Elítél-e Isten bennünket, ha tudatlanul hágtuk át törvényét?

Ap. csel. 17:30

Most, amikor Isten megítéli az emberiséget, fontos számunkra, hogy életünket
Isten akaratával összhangba hozzuk. Isten kész megbocsátani bűneinket. Jézus
már megfizette a bűnünkért való váltságot azáltal, hogy életét adta érettünk
a kereszten. Most bűnbánatra szólít fel bennünket, nemcsak az általunk eddig
ismert rossz cselekedetek megbánására, hanem a most felismert helytelensé-
gekre is. Hív minket, hogy Teremtőnkként imádjuk Őt. Meghalljuk-e a hang-
ját? Mit teszünk, amikor a következő szombatnap eljön?
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17. Imádjátok a Teremtőt!

A tanulmányozás folyamán azt láttuk, hogy a szenthely megtisztítása a
2300 profetikus nap után következik. Ez a prófécia, amely magába foglalta
a zsidó nemzetnek adott 70 hetet, világosan rámutatott Jézus keresztségének,
keresztre feszítésének és a zsidó nemzet elutasításának dátumaira. I. e.
457-től 1844-ig tartott.

Ekkor megkezdődött a szentély megtisztítása, az Isten népe feletti ítélet.
Jelenések 14:6-12 verseiben Isten különleges üzenete az ítélet idején élők
számára, hogy imádjuk Őt, Aki a mennyet és a földet, a tengert és a vizek
forrásait teremtette. E lecke bemutatja, hogy miként imádjuk Istent Terem-
tőnkként.
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1. Mire kér Isten, hogyan emlékezzünk meg róla, mint Teremtőnkről?

2Mózes 20:8-11
Tudtuk-e, hogy a Tízparancsolatban ez az egyetlen parancsolat, amely a „Meg-
emlékezzél” szóval kezdődik? Manapság az emberek elfelejtették, hogy Isten a
Teremtő, és inkább a fejlődéselméletet hiszik. Mások pedig nem úgy imádják a
Teremtőt, ahogyan az Őt megilleti.

2. Mikor különítette el Isten a szombatot az Ő róla való emlékezésre?

1Mózes 2:1-3
Sokan azt mondják, hogy a szombat a zsidóknak adatott. A Biblia azonban azt
mondja, hogy már a zsidók létezése előtt évezredekkel Isten megáldotta a
szombatot, mint egy olyan időszakot, amikor félretehetjük mindennapi
munkánkat és élvezhetjük az Őtőle kapott áldásokat. Gondoljuk meg: az ember
életének első teljes napja a földön nem munkanap, hanem Isten imádásának a
napja volt.

3. Ki a Teremtő?

János 1:1-3, 14
Észrevettük, hogy Jézus a Teremtő? Jézus a szombat Ura: Márk 2:28. A szombat
az Ő szent napja. Olvassuk el Zsidók 1:2 és Kolossé 1:16 verseit is.

4. Kiért hozta létre Jézus a szombatot?

Márk 2:27
Különleges ajándék volt az emberiségnek a szombat. Jézus tudta, hogy szükségünk
van pihenésre a mindennapos feladatok után, ezért különleges áldással ruházta
fel a szombat napját. Ajándékul adta az embernek.

5. Hogyan emlékeztette az Úr a szombatra az izraelitákat, akik megfe-
ledkeztek arról?

2Mózes 16:1-36
A mannahullás csodája az előtt történt, mielőtt a Tízparancsolatot Isten átadta
Izrael népének.

6. Isten szavai szerint minek a jele a szombat?

2Mózes 31:13
Az 5. tanulmányt olvasva láthatjuk, hogy Isten szeretne megáldani bennünket,
hogy szentté és a bűntől szabaddá váljunk. Azt akarja kifejezésre juttatni, hogy a
szombat a jele annak, hogy önmagunkat nem tudjuk megszentelni. A szombat
megünneplése által tartjuk emlékezetünkben, hogy a mi Teremtőnk az, aki meg-
szentel minket az Ő hatalmas erejével.

7. Minek volt még a jele a szombat?

Ezékiel 20:20
Isten a szombatot választotta ki az iránta való hűségünk jeleként. Így mindenki
tudomására juthat, ki a mi Istenünk. A régi Babilonban más napot választottak,
a hét első napját, a vasárnapot a nap-isten imádásának a jeleként.

8. Jézus azért jött, hogy valamit változtasson a törvényen?

Máté 5:17-19
Fontos emlékeznünk Jézus e szavaira, - mert lépten-nyomon azt hangoztatják,
hogy Jézus eltörölte a szombatot és a vasárnapot tette annak helyébe. A jóta és
pontocska, amiről Jézus itt beszél, olyan, mint a pont az i-n és a vonás a t áthúzásá-
ra. Jézus azt mondta a népnek, hogy ha valaki vallja és hirdeti az embereknek,
hogy a törvény egyik része megváltozott, utasítsák el.

9. Megtartotta-e Jézus földi élete folyamán a szombatot?

Lukács 4:16
Amikor törvényét Isten szívünkbe írja, általa olyan személyekké válunk, akik
Isten iránti engedelmességüket a Vele és embertársaikkal szembeni szeretettel
mutatják ki. Így örömmel tesszük mindazt, amit Isten kér tőlünk.

10. Kiről beszél a Biblia?

Máté 24:15-20
Jézus itt Jeruzsálemnek a rómaiak által való pusztulásáról beszél, amely közel
negyven évvel mennybemenetele után történt.

11. Milyen napon tartott Pál istentiszteleteket?

Ap. csel. 13:14-15; 17:1-2; 18:4




