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Jan nám však adresuje varování: „Podle toho
víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme
jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho
přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy“ (1. list Janův 2,3.4).
Satan má vztek, když lidé nepodléhají jeho
lžím. „Odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva [církvi], kteří zachovávají
Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví“ (Zjevení 12,17).
Prorok Daniel v Bibli zaznamenává satanův
plán ke svedení lidí týkající se změny Božího zákona (Daniel 7,25). Proč se o to snaží? Protože
ví, že přestoupení jen jediného přikázání znamená být vinným z přestoupení všech (List Jakubův 2,10–12). A satanovi se skutečně vychytrale podařilo změnit jedno z deseti přikázání, což
si mnoho lidí neuvědomuje. A i když to zjistí, nezajímá je to. Natolik dokázal ovlivnit věřící přímo
uvnitř církve.
Když se satanovi daří vést lidi k přestupování jakéhokoliv přikázání, ve skutečnosti je vede
k následování svého vlastního protizákonného
smýšlení stavějícího se proti Bohu.
Přesto zde vždy budou lidé, kteří budou
odolávat satanovým svodům a zůstanou věrni

nebeskému království. Nebudou se odchylovat
od principů Božího zákona.
První válka, která se kdy uskutečnila, se týkala Božího zákona. Také poslední válka se bude
týkat stejné záležitosti. Jan ve Zjevení napsal:
„Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města“ (Zjevení 22,14).
I ty můžeš být jedním z těch, kteří se budou
radovat z věčného království.

Prohlédni si další letáčky s životně
důležitými tématy!

Nejprodávanější kniha všech dob
má aktuální poselství i pro tebe.
Začni studovat Bibli ještě dnes!
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