A Spór rozpoczyna się w niebie. Ezechiel 28:2, 12-19; Izajasz 14:12-14
 Pierwsze pytanie podczas badania konfliktu między dobrem a złem brzmi: Jeśli Bóg
stworzył to wszystko, to czy stworzył On również zło?
 Biblia mówi, że cherubin o imieniu Lucyfer był źródłem zła. Ten cherubin został
stworzony doskonale, bez żadnego zła.
 Został stworzony jako wspaniały i wolny, lecz kierowany dumą dążył do tego, by stać
się takim jak Bóg.
B Ziemia jest dotknięta. 1 Mojżeszowa 3:1-7
 Jednak zadecydowała, aby uwierzyć wężowi, zamiast Stwórcy. A Adam podzielił jej
grzech!
 W tym momencie, wybraliśmy złą stronę i ludzkość stała się częścią boju.
 Codziennie stajemy przed tą samą decyzją, posłuszeństwa bądź nieposłuszeństwa
wobec Boga. Musimy wybierać między życiem a śmiercią.
C Walki w niebie i na ziemi. Objawienie 12
 Wojna w niebie (I). Szatan buntuje się i zabiera z sobą jedną trzecią aniołów. Zostają
wydaleni z nieba (w. 4)
 Kościół jest nękany przez szatana (w. 4)
 Jezus zwycięża i wstępuje do nieba (w. 5)
 Wojna w niebie (II). Szatan zostaje zrzucony na ziemię (w. 7 - 5)
 Kościół jest prześladowany przez 1260 lat i ucieka na „pustynię” (w. 6, 14)
 Szatan prześladuje Resztkę (w. 17)
D Walka wewnątrz Kościoła. Objawienie 12:13-16
 Proroctwo to obejmuje okres od 538 do 1798 roku.
 W tym czasie ci, którzy chcieli studiować Biblię i żyć zgodnie z Bożą wolą, byli
dotkliwie prześladowani.
 Bóg nigdy ich nie porzucił. Podtrzymywały ich słowa Jezusa: „A oto ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do końca świata” (Mateusz 28: 20).
 Obietnica ta towarzyszy nam również każdego dnia. Jesteśmy „więcej niż
zwycięzcami” przez Jezusa (Rzymian 8: 31-39)
E Ostatnie walki. Objawienie 12:17
 Bóg przygotował wierną Resztkę z Kościoła ogólnoświatowego. Przestrzegają oni
przykazań Bożych i będą celem ostatniego ataku szatana.
 Jakich przykazań przestrzegają?
 Jezus podsumował je w miłości do Boga i bliźniego (Mateusz 22:37-39). To oznacza
przestrzeganie wszystkich przykazań Zakonu: „Miłujcie Pana Boga waszego i
zachowujcie Jego (...) przykazania” (5 Mojżeszowa 11: 1).
 Kościół Adwentystów powstał jako ruch proroczy w Czasie Końca
(Objawienie 10). Jego nazwa zawiera charakterystykę kościoła ostatków.

