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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

8. hitelv

A nagy küzdelem
„Mert látványossággá lettünk a világnak,
az angyaloknak és az embereknek” (1Kor 4:9).
A turistacsoport azokon a köveken állt, amelyeken Jézus is állhatott, amikor
a János 6-ban feljegyzett prédikációját mondta el, amelyben arra ösztönözte a hallgatóit, hogy fogadják el az örök élet ajándékát. A feltétel egyszerű
volt: higgyenek benne és fogadják el Őt.
Az idegenvezető az elegánsan kimunkált ókori zsinagógára mutatott,
amit részben helyreállítottak. A magasba szárnyaló, virágmotívumokkal és
a frigyládával díszített oszlopok között felnézett az égre, és elképzelte, hogy
a kék égen túl Jézus könnyek között tekint le, ahogy eszébe jut az a nap,
amikor „tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé”
(Jn 6:66).
Aztán így szólt: – Látják azokat az alapköveket? Ezek az eredeti zsinagóga részét képezték Jézus idejében. Itt vitte véghez Jézus a legnagyobb csodáit (Mt 11:20). Ott ültek előtte az emberek, akiket meggyógyított mindenféle kórból és betegségből, vagy olyanok, akikből ördögöket űzött ki; mégsem fogadták el az örök élet feltételeit. Elutasították a bűnbánatot.
Az idegenvezető szünetet tartott. – Valamikor Kapernaum egy virágzó
város volt a Galileai-tenger partján. Látják, most csak romok vannak! Csak
a turisták járnak a kőtörmelék között. Jézus biztosan szívszaggató fájdalommal mondta el a Máté 11:23-ban található szavakat: „Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna
a mai napig.”
Kapernaum a Krisztus és Sátán közötti nagy közdelem egyik illusztrációja. Az ördög nyilvánvalóan megnyerte ezt a csatát, de nem nyerte meg azt
a kozmikus háborút, amely az egész világegyetemet magában foglalja.
Mintegy 120 kilométerrel a Galileai-tengertől délebbre van egy kis hegy Jeruzsálemen kívül, amelyet Golgotának hívnak. Itt a kereszten kiáltott Jézus
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győzelmesen, hogy „elvégeztetett”. Az itt elhangzott szavai szereztek örömöt
az angyaloknak és a távoli világok el nem bukott lényeinek.
Ki lesz a győztes a nagy küzdelem végén: Krisztus, vagy Sátán?

Elöljáróban
Hogyan kezdődött az egész? Mikor ütötte fel rút fejét a bűn a tökéletes
világban?
Az egész világegyetem az Istenség köré összpontosult mindaddig, amíg
az egyik angyal, akit a Teremtő bölcsességgel és szépséggel ajándékozott
meg, Teremtője ellen nem fordult. Ezékiel 28:15 így írja le Lucifert:
„___________________________ életű voltál _________________________
napjától fogva, míg ________________________ nem lett található benned.”
A bűn eredetének borzasztó titka csak részben tárul elénk. Még sincs ok
vagy mentség az elégedetlenségre, önzésre és büszkeségre, amely Lucifert
megrontotta az Istentől kapott ajándékokkal együtt. Számoljuk meg az
egyes szám első személyű kijelentéseket a gondolataiban!
„Fölmegyek az _________________________, ________________________
csillagai fölé emelem _____________________________, odaülök az istenek
_____________________ a messze _____________________. Fölmegyek a felhők __________________, hasonló leszek a _______________!” (Ézs 14:13, 14).
Így kezdődött a nagy küzdelem. Lucifer olyan fegyvert használt, amelyet
Isten nem használ soha: a hazugságot. Isten az igazság. A tények elferdítésével és valótlanságok állításával Lucifer elvakította az angyalok egyharmadát. Az Isten kormányzása elleni lázadás a Jelenések 12:7-9 verseiben
lett feljegyezve:
„Ezután _________________________ támadt a mennyben …levettetett a
_________________________, és vele együtt _________________________ is
levettettek.”
Hogyan kerültünk mi, emberek mindebbe? Sátán gyűlölte ősszüleink békéjét és tisztaságát. Irigyelte örömüket, és felindultan figyelte őket Éden
szépségében, amint naponta látogatta őket Teremtőjük.
Isten figyelmeztette Ádámot és Évát: „Soha ne menjetek közel ahhoz az
egy fához! Ne egyetek a gyümölcséből, mert akkor megismeritek a halált
és a bűnt.” De Sátán, kígyónak álcázva magát, aláásta az Isten iránti bizal-
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mukat és hűségüket (1Móz 3:5). Elhitték a hazugságát! Abban a pillanatban
az ördög elrabolta a föld feletti uralmukat. A halál, a gonoszság és szenvedés uralma elkezdődött.
A legszomorúbb dolog az volt, hogy Ádám és Éva elszakadt Istentől. Mielőtt Isten kiűzte volna őket az Éden kertjéből és az élet fájától, reményt
adott nekik: az Üdvözítő ígéretét. Ezért kellett Jézusnak eljönnie erre a földre.

Mérlegelésre
1. Hogyan rázta meg Sátán kormányzása az emberiséget?
Megoszlás és ellenségeskedés lett jellemző az emberi családban.
1Móz 4:8: „Rátámadt Kain a testvérére, _____________________________,
és meggyilkolta.”
Az emberi gonoszság növekedett, amely végül az özönvízhez vezetett.
1Móz 6:5: „Az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz.” 1Móz 6:13: „Mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld.
Ezért elpusztítom őket a földdel együtt.”
Bábel és a belőle származó zavar szintén a nagy küzdelem egy fontos
lépcsője (1Móz 11:1-9).
2. Honnan tudhatjuk, hogy a világunk a jó és a rossz közötti drámai küzdelem színpadává lett?
Jób 1:6, 7: „Történt egy napon, hogy az __________________________
megjelentek, és megálltak az _______________ előtt. Velük együtt megjelent a _________________ is. Az Úr megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A
_________________ ezt felelte az Úrnak: A _________________ barangoltam,
ott jártam-keltem.”
Jób története illusztrálja, hogy mind Sátán, mind Isten mélyen érdeklődik
az életünk iránt, más-más okból. Hasonlítsd össze az előbbi igét 1Kor 4:9 versével: „Mert __________________ lettünk a világnak, az __________________
és __________________________.”
3. Gondolkozzunk el azon is, ahogy Isten kiválasztotta Ábrahámot és izraelt,
és ahogyan zajlott a küzdelem az izraeliták történetében az egész Ószövetség
alatt!
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Meg tudsz nevezni néhány személyt vagy esetet az Ószövetségből, akik,
ill. amelyek azt példázzák, hogyan zajlott a nagy küzdelem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. A kereszt volt a végső csatamező. Az ottani győzelem biztosítja a mi
győzelmünket.
Amikor Jézus azt mondta, „elvégeztetett”, kijelentette a világegyetem
előtt, hogy Sátán lázadása végleg elbukott.
A bűn elválasztott bennünket Istentől. Azért jött Jézus erre a világra, hogy
megharcolja a nagy küzdelmet, legyőzze a bűnt és Sátánt, és megbékítsen
bennünket Istennel. Arra vágyik, hogy átformáljon bennünket. Gyűlöli a
bűnt, amely beszennyez bennünket. Sátán megrontotta az értelmünket és a
képzeletünket, lealacsonyította a lelkünket, gyengék lettünk és hiányzik az
erkölcsi erőnk. Mi a megoldás erre a borzasztó problémára, szennyre, távolságra és a halálra?

Gyakorlati alkalmazás
Melyek a nagy küzdelem legnagyobb kérdései?
1. Isten törvénye igazságos és nélkülözhetetlen a világegyetem isteni
kormányzatához.
Törvény nélkül nem lenne rend a világegyetemben. Isten törvénye a jellemét tükrözi vissza, ami a szeretet. Sátán visszautasítja ezt a törvényt. Isten
azt mondja, hogy „a bűn ________________________” (1Jn 3:4). Sátán vádja
az, hogy a törvény zsarnoki és korlátozza az emberi szabadságot. Honnan
tudhatjuk, hogy ez hazugság?
2. Az engedelmesség mint a szeretet egyik kifejezője nélkülözhetetlen az
Isten családjához való tartozásban.
Sátán önfelmagasztalással vádolja Istent, mivel törvénye iránti engedelmességet kíván. Sátán azt hazudja, hogy Isten törvényét nem lehet megtartani, mert zsarnoki, túl sokat követel és erősen korlátozza az emberi szabad-
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ságot. Isten viszont elküldte a Fiát, hogy bemutassa a világegyetem számára, hogy lehet a törvény szerint élni. Az a tény, hogy Jézus legyőzte Sátánt a
pusztai kísértésben (Mt 4:4-10) és megtartotta Isten törvényét, amikor a földön járt, azt bizonyítja, hogy lehetséges az Istennek való engedelmesség.
Jézus azt mondta: „Én mindig _________________________ az én Atyám
_________________________, és _________________________ az ő szeretetében” (Jn 15:10).
Péter azt mondja: Jézus „nem ________________ bűnt, _______________
sem hagyta el a száját” (1Pt 2:22).
Pál hozzáteszi: Jézus „_______________________ mindhalálig, mégpedig
a kereszthalálig” (Fil 2:8).
3. Krisztus helye Isten kormányzatában.
Az örökkévalóságtól fogva Krisztus, a Fiú egyidejűleg létező, egyképpen
örökkévaló és egyenlő az Atyaistennel. Sátán megkérdőjelezte Krisztus szerepét, és ő követelte magának Krisztus helyét Isten mellett. Elfoglalhatja-e
egy teremtmény a teremtő Krisztusnak a helyét a mennyei tanácsban?
4. A Biblia Isten hatalma és kinyilatkoztatott akarata az emberi lények
számára.
A bűneset után Isten úgy döntött, hogy prófétákon és a hírnökein keresztül nyilatkoztatja ki magát, amely aztán lejegyzésre került a Bibliában (Zsid
1:1-3). A történelem folyamán Sátán támadta a Bibliát. Mesterkedéseinek
részeként arra vezet férfiakat és nőket, hogy Isten Igéje iránt bizalmatlanok
legyenek. Másrészről viszont Jézus bemutatta, hogy a Szentírás a leghatékonyabb fegyver a nagy küzdelem csatáinak megnyerésére.
Mt 4:4: „Nem csak ____________________________________ él az ember,
hanem minden ________________________, amely _____________________
_______________________ származik.”
5. A legfontosabb kérdés: kicsoda Jézus?
Jézus azt kérdezte: „Kinek mondják az _________________ az Emberfiát?”
(Mt 16:13, 14).
Péter válaszolt: „Te vagy a __________________________________, az élő
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_____________________ _________________” (Mt 16:16). Vajon Jézus teljesen
Isten, aki egyenlő az Atyával és a Szentlélek Istennel a Szentháromságban?
És csakugyan teljesen ember, aki azonosult az emberekkel, akiknek a megmentésére eljött? Válaszunk meghatározza, hogy melyik oldalon állunk a
nagy küzdelemben.
6. Igazság Jézus nélkül.
Sátán megkísérli meggyőzni az embereket, hogy Jézus nélkül is megismerhetik az igazságot, aki „az ________________, az ____________________
és az ______________________” (Jn 14:6). Krisztus elleni gyűlöletében Sátán
megkísérli elmozdítani Őt nemcsak a világegyetemben betöltött jogos helyéről, hanem a bibliai tanítások középpontjából is. A Csaló vallási tanítókat
(teológusokat!) is felhasznál, hogy az igazság alapjául más alternatívákat
kínáljanak. 1Jn 2:18 előre megmondta: „Itt az ________________ óra, és
amint hallottátok, hogy ________________________ jön, most meg is jelent
mégpedig sok ________________________ jelent meg: ebből tudjuk, hogy
itt az ________________________ óra.”
7. Teljes függés Istentől – vagy függetlenség.
Hogyan lehet örök életünk? Sátán a különböző vallási rendszereken és
filozófiákon keresztül furfangosan azt állítja, hogy az örök élet megszerezhető a jó cselekedetek által. Az ember megmentheti önmagát, ez Sátán megtévesztésének motívuma. Másrészről viszont a Biblia azt mondja, „Higgy az
_____________ ___________________, és ______________________” (ApCsel
16:31). Az Én, vagy Krisztus? Üdvösség cselekedetek által, vagy hit által?
8. A kereszt szerepe.
Sátán megkísérelte meghiúsítani Isten célját a kereszten. Azt próbálta
bemutatni, hogy Jézus halálával ő aratott nagy győzelmet. De a kereszten
Jézus legyőzte Sátánt (1Móz 3:15; Jn 12:31). Jézus halála üdvösségünk eszközévé lett: „Mert a ______________________ szóló ________________________
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik ______________
____________________, ______________________ ______________________”
(1Kor 1:18).
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9. Melyek a nagy küzdelem fő részei, amelyeket Krisztus élete, szolgálata
és halála tisztázott a szemlélő világegyetemnek?
a. Isten törvényét meg lehet tartani.
Zsid 4:15: „Hozzánk hasonlóan _______________________ szenvedett
__________________, kivéve a __________________.”
b. Az egész világegyetem el fogja ismerni, hogy Isten igazságos.
Fil 2:11: „És minden __________________ vallja, hogy _________________
_____________________ Úr az ________________ Isten __________________.”
c. Krisztus halála az üdvösségünkért nemcsak a bűnbocsánatot és a
mennybejutást biztosítja számunkra, hanem az egész világegyetem előtt
igazolja Istent és Fiát a Sátán lázadásával való eljárásukban.
Írd le a nagy küzdelem végső győzelmi énekét, ahogy Jel 15:3, 4-ben találjuk:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
d. A bűn és a gonosz nem üti fel többé a fejét. Náh 1:9: „Ha ő véget vet
valaminek, nem lesz szükség __________________ ______________________
_____________________________!”
e. A rossz, a kegyetlenség és a szenvedés nem Istentől ered. Ő nem
okolható a világ gyötrelmeiért. „Szeretted az ___________________________,
és gyűlölted a _____________________________” (Zsid 1:9). A kereszt megmutatja mind a bűn romboló hatását, mind pedig Isten szeretetének mélységét a bűnösök iránt.

Kulcsszavak
Kozmikus: a küzdelem, amely az egész világegyetemet magába foglalja.
Antikrisztus: hamis krisztus, személy vagy rendszer, amely Krisztussal szemben áll.
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Igazolni Istent: bebizonyítani, hogy Isten igaz, és felemelni a szeretetét és
igazságát Sátán vádjaival szemben.

A különbség
Hit és feltételezés: a hit igényli Isten ígéreteit, bízik szeretetében, elfogadja az üdvösségét és engedelmeskedik a parancsolatainak. A feltételezés
Sátán hit-hamisítványa. Ez is igényli Isten ígéreteit, de arra használja őket,
hogy elutasítsa Isten parancsolatait, és abban reménykedik, hogy Isten
majd mindenkit üdvözít, tekintet nélkül életvitelére.
Bibliamagyarázat: egyszerűen a Szentírásnak mint Isten Igéjének az olvasása, engedve, hogy a Biblia magát magyarázza. Ez a magyarázati
módszer magában foglalhatja a nyelvi-történelmi megközelítés, vagyis alkalmazza a történelem, a kultúra, a nyelvészet stb. eszközeit, hogy megértse
a Szentírást igazságait. A bibliamagyarázat egy más, alternatív módja a történetkritikai módszer. Ez is használja a történelem, a kultúra, a nyelvészet
stb. eszközeit, de alapjaiban megkérdőjelezi az inspirációt és a Szentírás tekintélyét.

Õszintén hiszem
A bűn olyan fékezhetetlen, mint a dél-amerikai „szuperbogár”, a csókospoloska, amely a piszokban és a szemétben növekszik, majd hihetetlen
gyorsan szaporodni kezd. Immunis mindenféle méregre, hónapokig megél
élelem és levegő nélkül. A legrosszabb az, hogy ezek a nagy rovarok egy
ritka, fájdalmas és szinte mindig halálos betegség hordozói. A szegényeknek fel kell menekülniük a magaslatokra előlük, ahol ezek a rovarok nem
tudnak megélni.
Ugyanígy van a bűn is. Az egyetlen reménységünk, hogy magasra menekülünk Istenhez. Ismerni Jézust és naponta vele élni, ez vezet a magaslatra. Ott leszünk képesek megragadni ezeket a hatalmas igazságokat a
nagy küzdelem témájáról.
Jelöld meg azokat az igazságokat, amelyeket a naponkénti imádságodba kívánsz foglalni!
 Olyan akarok lenni, mint Jézus: gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst.
 Naponta tudatában akarok lenni a hatalmas csatának, amely
érint engem és mindenkit a világon.
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 Kitartóan kérem Istent, hogy adjon erőt a győzelemre, tudva, hogy
„a gonoszság lelkei ellen” kell harcolnom (Ef 6:12).
 Elismerem, hogy csak a Jézustól való teljes függés által lehetséges
a győzelem, aki győzelmet ígért nekem, ha felveszem Isten minden fegyverét, amelyről Ef 6:13-18 beszél.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm, hogy feltártad a jó és a rossz közötti küzdelmet. Örülök, hogy
a világegyetem hamarosan elismeri Isten átformáló szeretetének erejét. Tudatában vagyok, hogy az egyetlen reményem a győzelemre Jézustól származik. Köszönöm a Szentlelket, aki az igazságban tart mindaddig, amíg a
nagy küzdelem végérvényesen be nem fejeződik. Ámen.
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