
12. Hogyan tekint Jézus azok imádatára, akik az emberi hagyományt Isten
parancsolatai fölé helyezik?

Márk 7:6-7, 9
Azok Isten népe, akik megtartják Isten parancsolatait és rendelkeznek Jézus hité-
vel. Megpróbáltuk bemutatni ezekben a leckékben, hogy Isten Igéje szerint hogyan
rendelkezhetünk Jézus hitével.

Aláhúztuk Isten parancsolatai megtartásának fontosságát is az emberi ha-
gyományokkal szemben. Képtelenek vagyunk megtartani a parancsolatokat
Jézus hite nélkül. A kérdés élethalál fontosságú. Talán hallott már a jelenleg
szigorúbbá váló vasárnap-törvényekről különböző országokban. Európa több
országában létezik vasárnap-törvény, Németország pedig vezető szerepet tölt
be annak elérésében, hogy vasárnap-törvények jöjjenek létre az egész Európai
Közösségben. Ma már könnyű megakadályozni, hogy az emberek vásároljanak
vagy eladjanak. Isten a szombatot választotta az iránta való hűség jeléül, mert
az összes parancsolat áthágása közül ezt az egyet nem lehet titokban tartani.
Bemutatja döntésünket, hogy azt imádjuk, aki megteremtett, és megszentel
minket.

Milyen döntést hoz Ön? Ha Jézusnak, Teremtőjének követését választja,
nem lesz könnyű. Kockáztathatja munkáját, barátait, családját, mint ahogy a
tanítványok is, amikor Jézus követése mellett döntöttek. De meg fog tanulni
Jézus erejétől függeni.

Mi történik, ha az emberi hagyományokat választja Isten Törvénye helyett?
Most ez látszik a biztonságosabb útnak. De ezt cselekedve Sátán, és nem
Isten követése mellett dönt. Olvassa el Jelenések 14:9-12 verseit, és kérdezze
meg magát, melyik csoporthoz akar inkább tartozni?

Áldja meg Önt Isten, amint életének ezt a fontos döntését meghozza!
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21. Isten pecsétje vagy Sátán bélyege

A világ történelmének végső eseményeiben az emberiség két csoportra
oszlik. Az egyik csoport Isten pecsétjét viseli homlokán; a másik csoport
pedig a fenevad bélyegét viseli a homlokán illetve a jobb kezén. E leckében
a két jegyről és a két csoport ellentétes sorsáról tanulmányozunk.
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1. Milyen figyelmeztetést ad a Jelenések 14. rész harmadik angyala az
emberiségnek?

Jelenések 14:9-11
Emlékezzünk, hogy az utolsó leckében tanultuk, ezt a jegyet az Egyesült Államok
és a pápaság együttesen kényszeríti az emberiségre Sátán irányítása alatt.

2. Milyen büntetéssel fenyegetik az embereket, hogy elfogadják a fenevad
bélyegét?

Jelenések 13:17

3. Milyen büntetésben részesülnek azok, akik elutasítják a fenevad
imádatát?

Jelenések 13:15

4. Hányan fogják imádni a fenevadat?

Jelenések 13:8

5. Meg lehet-e váltva az, aki imádja a fenevadat?

Jelenések 13:8
Egy ellentétet láthatunk ebben a versben. Azok neve nem lesz beírva az élet köny-
vébe, akik imádják a fenevadat. Jelenések 20:15 leírja, hogy akiknek neve nincs
az élet könyvében, örökre elvesznek.

6. Mi fogja a végidőben azonosítani Isten népét?

Jelenések 12:17 (a)
  (b)

7. Mit tart meg Isten népe az üldözés idején?

Jelenések 14:12 (a)
  (b)

A két fenti vers bizonyossá teszi, hogy Isten végső egyháza rendelkezik Jézus
bizonyságtételével (Jelenések 19:10 ezt a prófétaság lelkével azonosítja). A
Szentlélek prófétaság által vezeti őket. Jézus hitével rendelkeznek, amely  lehetővé

 tette Jézus számára, hogy győzzön Sátán kísértései felett. Akkor tartják meg Isten
parancsolatait, amikor mindenki más elutasítja azokat.

8. Milyen Istentől választott jel által mutathatja meg az emberiség Isten
iránti hűségét?

Ezékiel 20:12
A világ teremtésekor Isten ezt az emlékjelét adta az Ő teremtő hatalmának, amitől
az egész világegyetem függ. Az emberiség bűnbe esése után is kérte Isten az embert,
hogy emlékezzen meg teremtői hatalmának jeléről. Nekünk, bűnösöknek még
nagyobb mértékben szükségünk van megszentelő hatalmának erejére. Ésaiás
66:22-23 elmondja, hogy amikor a bűn és Sátán végül elpusztulnak, Isten gyerme-
kei továbbra is minden szombaton megemlékeznek teremtői hatalmáról.

9. Mi különbözteti meg az igaz Istent a hamisaktól?

Zsoltárok 96:5
Még Sátán sem vallhatja magát teremtőnek. Csak Istennek van erre hatalma.
Sátán azonban megpróbálta aláásni Isten teremtői hatalmának jelét. Először
létrehozott egy hatalmat, amely megváltoztatta Isten Törvényét, hogy az Isten te-
remtői hatalmára való emlékezés helyett az emberek akkor imádkozzanak, amikor
a pogányok a napot imádták, tehát vasárnap. Másodszor újra előhozta az ősi
görög evolúciós elvet, amely szerint a természet és az emberiség a véletlen folytán
jöttek létre, nem pedig Isten ereje által.

10. Melyik hatalom formált jogot Isten idejének és törvényének meg-
változtatására?

Dániel 7:8, 25 középső része
Emlékezzünk vissza a 10-11-es leckékre.

11. Elismeri ezt a Katolikus Egyház?

„Kérdés: Melyik a nyugalomnap (Sabbath)?
Válasz: Szombatnap a nyugalomnap.
Kérdés: Miért ünnepelünk szombat helyett vasárnapot?
Válasz: Vasárnapot ünnepelünk a szombat helyett, mert a katolikus egyház
a Laodiceai Zsinaton (K. u. 336) áthelyezte a szombat szentségét a vasárnap-
ra.” Katolikus Katekizmus




