
15. Bár Sátán megígérte Évának, hogy Istenhez hasonlóvá válik, valójában
mégis kik vagyunk, amikor engedünk Sátán kísértéseinek?

János 8:44

Talán Éva bűne nagyon kicsinek tűnik – csak egyetlen gyümölcs –, de Isten tud-
ta, mire fog vezetni egy bűn elkövetése. Az első engedetlenség olyan bajt eredménye-
zett, amely alatt ma az egész világ szenved.

16. Mennyi időre volt szükség, hogy a bűn valódi színeiben mutatkozzon meg?

1Mózes 4:8

Emlékezzünk Káinra, az első gyilkosra, aki az első földünkre született kisgyermek
volt. Sajnos mégis megölte a saját testvérét.

17. Milyen hatással van a bűn az emberi szívre?

Róma 8:7

Isten teremtett bennünket. Ő szeret mindenkit. A bűn azonban Isten gyűlölé-
séhez vezet minket. Noha törvényét azért adta számunkra, hogy az iránta való
engedelmesség által kimutassuk szeretetünket Őiránta és embertársaink iránt, de
a bűn arra vitt minket, hogy elutasítsuk Isten törvényét, ezért most képtelenek
vagyunk Istennek engedelmeskedni.

18. Mi történik azokkal az emberekkel, akik a bűnös életet választják?

1Mózes 6:5

Itt látjuk a bűnnek a következményét az emberekben, akik mindenkor csak rosszat
tudnak gondolni, és a gonoszságot, amely megtölti az egész világot. Amikor ma
Isten letekint a földre, mit lát? Jobb ma a világ, mint Noé napjaiban volt? Mivel
Isten látta, hogy a bűn hova vezeti az emberiséget, elküldte a Megváltót, hogy
megmentse az embert a bűnből. A következő leckében elkezdjük tanulmányozni
a bűnből kivezető utat.
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1. Miként kezdődtek a problémák
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háború és katasztrófa? Ebben a leckében megláthatjuk, hogy sok évvel
ezelőtt súlyos esemény történt Isten világegyetemében, amikor egy teremtett
lény fellázadt teremtője, Isten ellen. Ennek a lázadásnak a következménye
a világunkban mindmáig tapasztalható szenvedés és nyomor.
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1. Milyennek látta Isten a megteremtett világot?

1Mózes 1:31 első része

2. Ki az oka a világban létező gonosznak?

János 8:44

3. Mi volt Sátán eredetileg?

Ezékiel 28:44

A kérubok az a négy lény, akik Isten trónja mellett állnak. Ezékiel 10-ben rövid
leírást találhatunk róluk. A régi zsidó szentélyben a szövetségláda két végén álló
kérubok jelképezték őket. Lásd 2Mózes 37:1-9.

4. Mi volt Sátán neve, amikor még felkent kérub volt?

Ésaiás 14:12

Az általánosan használt név, Lucifer ’fényhordozó’-t jelent. Bár a modern
nyelvezet a ’hajnalcsillag’ szót használja, az eredeti héber Bibliában ez a vers
nem említ csillagot. A Lucifer név valós értelme ’fényes’.

5. Milyennek teremtette Isten Lucifert?

Ezékiel 28:15

Minden, amit Isten teremt, tökéletes. Isten nem teremtett ördögöt.

6. Milyen – bűnre vezető – változás állt be Lucifer gondolkodásában?

Ezékiel 28:17 első része

7. Büszkeségében kinek a helyére tört Lucifer?

Ésaiás 14:13-14

Számolja meg, hányszor utal Lucifer saját magára ezekben a versekben! A bűn
Isten helyett mindig az ’én’-t helyezi az első helyre.

8. Mit hozott létre a mennyben Lucifer nagyratörése?

Jelenések 12:7

9. Mit tett Isten Luciferrel (Sátánnal) a mennyei háború után?

Jelenések 12:8-9

Amikor Sátánt kiűzték a mennyből, vele az őt követő angyalok is kiűzettek. A
negyedik vers utal arra, hogy az angyalok harmadrésze követte Sátánt.

10. Hol találkozunk Sátánnal ezután?

1Mózes 3:1-5

Jelenések 12:9 szerint ellenségünknek több neve van: a Sárkány, a Kígyó, az Ör-
dög, Sátán. Édenben kígyóként jelent meg.

11. Milyen volt az ember eredeti állapota a teremtéskor?

1Mózes 1:26 e. r.

Isten szándéka, hogy az ember Teremtőjéhez hasonlítson jellemében. Így bölcs
és gondos irányítója lehetett volna azon teremtményeknek, amelyeket Isten terem-
tett. 2Korinthus 3:18 elmondja nekünk, hogy Isten az embert vissza akarja állítani
saját képmására.

12. Milyen állapotba kerül Éva Sátán szerint, ha nem engedelmeskedik
Istennek?

1Mózes 3:5

13. Miután mi mindnyájan követtük Évát és Istennel szemben
engedetlenek voltunk, milyen változás következett be az emberi szívben?

Jeremiás 17:9

A csalárdság az igazmondás ellentéte. Mi annyira telve vagyunk csalárdsággal,
hogy még saját magunkat is becsapjuk. A bűn az embert reménytelenül gonosszá
tette. Jellemünkben inkább hasonlítunk Sátánra, mint Istenre.

14. Mit helyezett Isten az ember szívébe, hogy általa korlátozza Sátán
hatalmát felette?

1Mózes 3:15

E bűn iránt érzett gyűlölet nélkül könnyen elégedettek lennénk a bűnös élettel.
Lássuk meg ebben a versben az első ígéretet egy Megváltóról, aki eljön, hogy Sá-
tánra halálos csapást mérjen!




