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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

4. hitelv

A Fiú Isten
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14).
Egy ember a John Hopkins Klinika előtt emelt Krisztus-szobor előtt állt. Rövid
idő múlva pár lépéssel arrébb ment, hogy abból az irányból is megnézze
az alkotást, majd átment a másik oldalra, hogy onnan is szemügyre vehesse. Végül azonban csalódottan lépett el onnan. Egy kislány, aki végig figyelte a férfi mozdulatait, odaszaladt hozzá, óvatosan meghúzta a kabátja ujját,
és így szólt: „Uram, ha szeretné látni az arcát, le kell térdelnie.”
Valóban, ha szeretnénk látni Jézust, le kell térdelnünk. Ha meg akarjuk
érteni Jézust és azt, amit tett érettünk, akkor újra és újra imádkozva kell letérdelnünk. Megismerni Őt és felfogni Krisztus isteni-emberi természetét lehetetlen isteni segítség nélkül. Ugyanakkor még egy gyermek is képes megérteni a Jézussal kapcsolatos egyszerű igazságokat.

Elöljáróban
Kezdjük a szűztől való születéssel! Az angyal azt mondta Máriának, hogy
a Szentlélek száll rá, és a gyermek szent lesz. A szűztől való születést nem
könnyű megértenünk, azonban Isten minden meg akart tenni, hogy megmutassa nekünk, Jézus testet öltése rendkívüli esemény. Mivel Jézus isteni és
emberi egyszerre, képes mindenkit megmenteni, aki hozzá megy. Istensége
erőt ad neki, hogy megváltoztasson bennünket. Kereszthalála lehetővé teszi
számára, hogy megmentsen minket. Az emberi természete pedig képessé
teszi arra, hogy együtt érezzen és törődjön velünk. Emberi természete által
Krisztus magához öleli az emberiséget; isteni természete által megragadja
a Végtelen trónját, egyesítve bennünket Istennel.
Figyeljük meg a szivárványokat! A napsugarak és a zápor egyesüléséből származnak. Minél magasabban van a nap, annál alacsonyabban van
a szivárvány. Ha a nap 40 foknál magasabbra emelkedik, akkor nem látha-
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tunk szivárványt. Ha Krisztus az Istenségében jött volna el, a bűnös emberek
nem láthatták vagy érthették volna meg Őt. De az emberiséggel egyesülve
jött el, így bűnös helyzetünkből is megpillanthattunk szeretetreméltóságának sugarait, és vonzódhatunk hozzá.
Legközelebb, amikor kettős szivárványt látunk, figyeljük meg, hogy a fényesebb főíven a vörös szín van kívül, miközben a kevésbé látható másik
íven a színek fordítva vannak. Isten kegyelme a főív, amelyen Krisztus piros
vére jól látható. A másik ívben pedig, amely Isten igazságosságát jelképezi,
ez fordítva van. A bűnös, de bűnbánó gyermekeinek Isten azt mondja: „Élj –
váltságul adtam érted Jézust, hogy elfogadd békességgel.”

Mérlegelésre
1. Miért rendelte el Isten „a világ teremtése előtt” (1Pt 1:20) azt a tervet,
hogy Jézus testet öltsön?
Isten szeretetét mutatja ez az egész világegyetem felé, és azt, hogy a
bűntől való megszabadítás terve nem hirtelen ötlött fel Istenben. A Szentháromság, végtelen bölcsességénél fogva, eltervezte, hogy amennyiben a
bűn betörne a világba, Isten Fia emberként jönne el a földre.
A barázdabillegetőnek sok ellensége van, de a legrosszabb a házi veréb, amely abban leli az örömét, hogy elfoglalja a barázdabillegető fészkét. Ha tojásokat talál benne, lyukakat vág beléjük. Ha barázdabillegető-fiókákat talál, akkor megöli őket; szétcsipdesi a fejüket. Ezek után a fészküket
a kis barázdabillegetők tetemére építik rá. Mindeközben apamadár félelmet nem ismerve betör a fészekbe, hogy megküzdjön a betolakodókkal.
A barázdabillegetők szabadító missziójához hasonlóan Jézus eljött erre
a világra, az ördög erősségébe, hogy megszabadítsa gyermekeit. Az életét
adta ebben a küldetésben. A szeretete következtében, a kereszten elvégzett
áldozata miatt az egész örökkévalóságon keresztül dicsőíthetjük Őt.
2. Miért jövendölte meg Isten pontosan Jézus földre jöttének az idejét?
Azáltal, hogy Isten pontos időrendet adott Jézus első eljöveteléről, megmutatta, hogy Ő a földi történések ura. A hívők számára ez olyan fogódzót jelent, amelybe a hitükkel kapaszkodhatnak. Bizonyosságot ad, hogy Isten további ígéretei is – beleértve a bűnösök megváltását is – valóra válnak.
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3. Melyik prófécia adja meg Jézus szolgálatának és halálának az idejét?
Dán 9:24 megadja, hogy a Messiásnak a 70 hetes (490 év) prófécia
alatt kell megjelennie. Ez része a 2300 napos/éves próféciának.

Gyakorlati alkalmazás
1. Milyen szokatlan szimbólumot használt Isten az Ószövetségben?
4Móz 21:9:
__________________________________________________________________.
Miért használta ezt? Jn 3:14-17:
__________________________________________________________________.
2. Írd le saját szavaiddal azokat az ószövetségi jövendöléseket, amelyek
beteljesedtek az Újszövetségben:
a. Zsolt 41:10:
__________________________________________________________________
b. Zak 11:12:
__________________________________________________________________
c.
Zsolt 22:19:
__________________________________________________________________
d. Zsolt 34:21:
__________________________________________________________________
e.
Zak 12:10:
__________________________________________________________________
3. Ha egy Bibliában hívő ember azt kérné tőled, hogy bizonyítsd be Jézus isteni voltát, hogyan igazolnád számára az isteni tulajdonságait?
a. Mt 28:18:
__________________________________________________________________
b. Kol 2:3:
__________________________________________________________________
c.
Mt 28:20:
__________________________________________________________________
d. Zsid 13:8:
__________________________________________________________________
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e.
Luk 1:35:
__________________________________________________________________
f.
1Jn 3:16:
__________________________________________________________________
g. Mik 5:1:
__________________________________________________________________
4. A barátod gyakran hallja, hogy Jézust az Ember Fiának is nevezik. Hogyan segíthetsz neki megérteni, hogy a Biblia Jézus emberi természetéről is
beszél (a, b), arról, hogy emberi érzések voltak benne (c–f), és arról, hogy
az Atyjától függött (g)?
a. Zsid 5:2:
__________________________________________________________________
b. Mt 8:17 és Ézs 53:4:
__________________________________________________________________
c.
Mt 9:36:
__________________________________________________________________
d. Jn 12:27:
__________________________________________________________________
e.
Jn 11:33, 35:
__________________________________________________________________
f.
Mt 4:2:
__________________________________________________________________
g. Mk 1:35:
__________________________________________________________________
5. Bár Isten volt, milyen áldozatot hozott, és miért?
Fil 2:6-8: „Mert ő ___________________ formájában lévén nem tekintette
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem _________________________
önmagát, ___________________________ formát vett fel, ________________
hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult ______________
magát, és _____________________________ mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
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6. Krisztus szent természete rendkívül érzékeny volt, és gyötrődött a gonosszal való bármilyen találkozás kapcsán. Magyarázd ezt el a barátodnak, idézve...
Zsid 2:10, 18: „Üdvösségük fejedelmét __________________________ által
_____________ _________________________.”
„Mivel maga is __________________________ ______________________.”
7. A Biblia azt mondja, hogy Krisztus nem követett el bűnt.
1Pt 2:22: „Ő nem tett ______________________, __________________ sem
hagyta el a ____________________________.” Zsid 4:15 szerint: „aki hozzánk
hasonlóan ______________________ _____________________________ mindenben, kivéve a ____________________________.”
Nyilvánvaló, hogy Jézust nem kísértette, hogy drogokat használjon.
Nem érzett késztetést arra sem, hogy lealacsonyító tv-műsorokat nézzen.
Hogyan lehetett mégis megkísértve mindenben, hozzánk hasonlóan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus most a mennyei szentélyben, a Főpapunkként szolgál. Milyen bátorítást jelent számunkra ez a szolgálata?
Zsid 7:25: „Ezért _________________ tudja ____________________ azokat,
akik _________________ járulnak __________________, hiszen ő mindenkor
____________, hogy _____________________ értük.”
9. Ki könyörög értünk, ha vétkezünk?
1Jn 2:1: „Van ______________________________ az __________________:
az ________________________________ Jézus Krisztus.”
10. Jézus nem csupán Pap, hanem Király is.
Jézus királyságának két megjelenési formája van. Az egyik a kegyelem
országa: közvetlenül Ádám bűne után lett megalapítva. Miután Jézus megkezdte a szolgálatát, így utalt erre, kijelentve:
„_______________ az idő, és elközelített már az ______________________
__________________” (Mk 1:15).

5

hit4.qxd

2007.11.06.

21:30

Page 6

Úgy léphetünk be ebbe az országba, ha „____________ és ___________”
születünk (Jn 3:5).
A másik a dicsőség országa, amely Jézus második eljövetelekor lesz
megalapítva (Mt 24:30, 31).

Kulcsszavak
Testet öltés: Isten Jézusban emberré lett – az isteni és az emberi titokzatos egyesülése.
Helyettes: egy másik személy helyett, annak a bűnéért szenved.
Feddhetetlenség: hibátlan, kifogástalan, bűntelen.
Hajlam: vonzalom, vágy.

A különbség
Az ároni és a melkisédeki papság: Az ároni papság (lévita) különbözött
a melkisédeki papságtól. Melkisédek olyan pap volt Ábrahám idejében,
akinek nincs feljegyezve a származása az Ószövetségben. A Zsidókhoz írt levél Krisztus papságának a szimbólumaként használja. Áront és fiait Isten iktatta be a papságra, és csupán Lévi törzsének tagjai lehettek papok. Ezért
Jézus soha nem lehetett volna pap, mivel Ő Júda törzséből származott. Jézus úgy lehetett pap, mint Melkisédek, Isten megbízása alapján. Krisztus
nem lehetett addig pap, míg magára nem vette az emberi természetet.
Zsid 2:17: „Ezért mindenben __________________________ kellett lennie a
______________________, hogy ___________________ és ________________
főpap legyen az Isten előtti szolgálatban.”

Õszintén hiszem
Nem emberek kötelezték Krisztust az akarata ellenére, hanem Ő döntött
úgy, hogy a helyünkbe lép. Nem a saját bűnei miatt szenvedett, hanem a
mi bűneinkért lett megkötözve. Nem az Ő kárhoztatása vitte a keresztre, hanem a mi bűneink okozták a halálát. Kész volt elvállalni a kárhoztatást és a
keresztre feszítést, hogy neked és nekem bocsánatot szerezzen, szabaddá
tegyen és örök életet adjon.
Elfogadtad-e már ezt a hatalmas szeretetajándékot?
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Gondolkozz el figyelmesen az alábbi kijelentéseken! Ha szívből egyetértesz az egyes kijelentésekkel, jelöld be őket a négyzetekben!
 Köszönöm Istennek, hogy a Biblia szerint Jézus Isten és ember volt
egyszerre.
 Hálás vagyok azért, hogy a Biblia szerint Jézus mint a Főpapom
szolgál a mennyei szentélyben.
 Megértettem, hogy Jézusnak szükséges volt a megmentésemért
egyszerre Istennek és embernek lennie.
 Szeretem és imádom Jézust, aki Uram és Üdvözítőm.
 Isten segítségével szeretnék naponta időt tölteni a Bibliával és
imádsággal, hogy jobban megismerjem az Üdvözítőmet.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm, hogy elküldted Jézust a földre mint isteni-emberi lényt, hogy
üdvösséget adjon számomra. Kérlek, segíts, hogy vágyjam Őt naponta követni. Engedd, hogy a kapcsolatom naponta meghittebbé növekedjen vele. Az Ő szerető nevében kérem. Ámen.
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