
JÓB
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Isten, az ember és a Sátán

Igeolvasmány: Jób 1,6-12; 2,1-7;
Mt 12,26; Héb 2,14; Róm 16,20; Jel 12,5. 7-11

I. Az egész Biblia Istennel, az emberrel és a Sátánnal kapcsolatos dolgoknak
a feljegyzése; a Biblia olvasásakor tehát nemcsak az Istent és az embert
illető dolgokról kell tudomást vennünk, hanem a Sátánnal kapcsolatos
dolgokról is – 1Móz 1,1. 26-28; 3,1. 4. 15; Ésa 14,12-14; Ezék 28,12-19:

A. A Sátán angyal és felkent kerub volt, akit Isten teremtett, mielőtt a
földet teremtette; ő állt a legmagasabban az angyalok között – 12-15.
vers; Jób 38,4-7:
1. A Sátán volt a „fényes csillag, hajnal fia” (Ésa 14,12), egyike volt az

első angyaloknak, akiket Isten a világegyetem „hajnalán” teremtett,
és Isten kĳelölte, hogy az összes angyal feje legyen (Ezék 28,14;
Júd 9).

2. A felkent kerubot arra jelölte ki Isten, hogy uralkodjon az Ádám
előtti világegyetem felett (Lk 4,6); a felkent kerub az Istenhez
legközelebb álló volt, és miután övé volt a királyság is és a papság
is, az ő birtokában volt a legmagasabb pozíció Isten teremtésében
(Ezék 28,13).

B. A Sátán Isten elleni lázadását az Ésaiás 14,13-14 és Ezékiel 28,15-18
igék fedik fel:
1. A Sátán a szívében lévő büszkeség miatt lázadt fel Isten ellen; a

szíve felfuvalkodott a szépsége miatt – Ésa 14,13-14; Ezék 28,17.
2. A Sátán szándéka az volt, hogy megdöntse Isten hatalmát, és hogy

Istennel egyenlővé magasztalja magát; az Isten elleni lázadásában
a Sátán Istennel azonos szinten akart lenni – Ésa 14,13.

C. A lázadása következtében a Sátán Isten ellenfelévé, Isten ellenségévé
vált – Zak 3,1-2; Jel 12,9a; 20,2a:
1. Sátán jelentése „ellenfél”; mint Isten ellenfele a Sátán szemben áll

Istennel – Jób 1,7. 12; 2,1. 6; Jel 20,2.
2. Ellenség az Isten királyságán kívüli ellenségre vonatkozik, míg

ellenfél, ellenlábas az Isten királyságán belüli ellenségre vonatkozik.
3. A Sátán nemcsak Isten ellensége Isten királyságán kívül, hanem

Isten ellenfele is Isten királyságán belülről, aki Isten ellen lázad.

II. Jób könyvének 1. és 2. fejezete leírja azt a két tanácskozást, melyet
Jóbbal kapcsolatban tartottak a mennyben – 1,6-12; 2,1-7:

A. A Jób iránti szerető törődése miatt Isten két tanácskozást tartott a
mennyekben, hogy beszéljenek Jóbról – 1,6; 2,1.

B. „Isten fiai” (az angyalok) eljöttek, hogy Jehova elé álljanak, és a Sátán
(az ellenfél) is eljött köztük – 1,6; 2,1; 38,7; vö. 1Kir 22,19-23; Zsolt 89,5-8:
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1. Miután a Sátán fellázadt Isten ellen, Isten kárhoztatta, sőt, elítélte
őt – Ésa 14,12-15; Ezék 28,12-19.

2. A Sátánnak a jogát, hogy belépjen Istennek a jelenlétébe, Isten még
nem vette el tőle – vö. Jel 12,10.

C. Bölcsességében és szuverenitásában Isten nem hajtotta végre a Sátán
feletti ítéletét, hanem adott a Sátánnak egy bizonyos korlátozott időt,
hogy tehessen valamit, és így kielégítsen valami negatív szükséget
Isten ökonómiája betöltésében:
1. Isten nem kérhette meg és nem akarta megkérni az Ő sok kiváló

angyalának egyikét sem, hogy megtegye azt, amire szükség volt,
hogy kárt okozzon Jóbnak azért, hogy megfossza őt mindentől,
hogy megtelhessen Istennel – Jób 1,1. 8. 11-12; 2,3-7.

2. A Sátán volt az egyedüli a világegyetemben, aki be tudta és be
akarta teljesíteni Isten szándékát, hogy megfossza Jóbot a javaitól
és az etikus eredményétől – 3. vers.

3. Jób 1. és 2. fejezetének jelenete megmutatja nekünk, hogy a Sátán
azért marad szabad, hogy mint egy piszkos eszközt Isten szándé-
kosan arra használja, hogy végrehajtsa Isten kemény bánásmódját
az Ő szeretőivel – vö. Lk 22,31-32.

III. A Sátán saját királysággal rendelkezik, a sötétség hatalmával – Mt 12,26;
Csel 26,18; Kol 1,13:

A. A Sátánnak van saját hatalma (Csel 26,18) és angyalai (Mt 25,41), akik
az ő alárendeltjei mint e világ sötétségének fejedelmei, hatalmasságai
és világuralkodói; így a Sátán saját királysággal rendelkezik, a sötétség
hatalmával (Kol 1,13).

B. A Sátán ennek a világnak a fejedelme és a levegőbeli hatalmasság
fejedelme – Jn 12,31; Ef 2,2:
1. Ama szellem (2. vers), a levegőbeli hatalmasság kifejezés értelme-

ző jelzője, az együttes erőre, a gonosz angyali hatalmasságok
együttesére vonatkozik, amelyek felett a Sátán a fejedelem.

2. Amikor holtak voltunk a vétkeinkben és bűneinkben (1. vers [angol
ford.]), „e világ folyása szerint” jártunk (2. vers) – a sátáni rendszer,
a világ, modern megjelenése, jelenlegi folyása, szerint.

3. Ennek a sötétségnek a fejedelmei, a hatalmasságai és a világural-
kodói a lázadó angyalok, akik követték a Sátánt az Isten elleni
lázadásában, és akik most a mennyeiekben a világ nemzetei felett
uralkodnak – Dán 10,20.

4. Ez azt mutatja, hogy az ördögnek, a Sátánnak, saját királysága
van, amelyben ő foglalja el a legmagasabb pozíciót, és amelyben a
lázadó angyalok alatta vannak.
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IV. A földi szolgálata és a kereszten elszenvedett halála által az Úr Jézus
győzedelmes volt a Sátán felett – 1Jn 3,8; Mt 27,51-53; Kol 2,14-15; Héb
2,14:

A. A földi szolgálata során a győzedelmes Krisztus legyőzte az ördögöt
és lerontotta a munkáit – Mt 4,1-11; 1Jn 3,8:
1. Ahhoz, hogy elvégezze a szolgálatát a mennyek királyságáért, az

Úr Jézusnak le kellett győznie Isten ellenségét, az ördögöt, a Sátánt
– Mt 4,1. 11:
a. Ezt emberként kellett megtennie; ezért emberi státuszát hasz-

nálta, hogy szembeszálljon Isten ellenségével – 6-7. vers.
b. Amikor az ördög megkísértette az első embert, Ádámot,

sikert ért el; amikor a második embert, Krisztust, kísértette
meg, teljesen kudarcot vallott – 11. vers.

2. A földi szolgálata során az Úr Jézus lerontotta az ördög munkáit –
1Jn 3,8:
a. Az 1János 3,8-ban a „leront”-nak fordított görög szó, „vissza-

csinál”-nak és „felold”-nak is fordítható.
b. Ebből a célból jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög bűnös

tetteit visszacsinálja és lerontsa, vagyis elítélje, a kereszten a
hústestben elszenvedett halála által, a bűnt, amit ő, a gonosz
indított el; hogy lerontsa a bűn erejét, az ördög bűnös termé-
szetét; és hogy a bűnt és a bűnöket egyaránt elvegye – Róm
8,3; Héb 2,14; Jn 1,29.

B. A megfeszítésében a győzedelmes Krisztus kivetette e világ fejedelmét,
megsemmisítette az ördögöt, a fejedelmeket és hatalmasságokat leve-
tette [Magáról], és eltörölte [hatálytalanná tette] a halált – 12,31; Mt
27,51; Héb 2,14; Kol 2,15; 2Tim 1,10:
1. A kereszten végzett munkájában Krisztus kivetette e világ fejedel-

mét, és elítélte a világot – Jn 12,31:
a. E világ fejedelme kivettetett, amikor Krisztus munkája által a

Sátán kivettetett; ezzel egyidejűleg a Sátánnal kapcsolatban
álló világrendszer elítéltetett – 1Jn 5,19.

b. Sátán lázadásának bázisa megrendült, és a Sátán földi király-
ságának erősségei megtörtek – Mt 27,51.

2. A megfeszítésében Krisztus megsemmisítette az ördögöt – Héb
2,14:
a. A 14. versben a „megsemmisít”-nek fordított görög szót

úgy is lehet fordítani, hogy „meghiúsít, hatástalanná tesz,
megszüntet, eltöröl, érvénytelenít, eldob”.

b. Az emberi mivoltában és a kereszten végzett munkája által
Krisztus megsemmisítette az ördögöt – Jn 3,14.
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3. A kereszten végzett munkájában Krisztus levetette [Magáról] az
angyali fejedelmeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégye-
nítette és mutogatta őket, valamint győzelmet aratott felettük Isten
által – Kol 2,15.

4. A kereszten végzett munkájában Krisztus eltörölte, hatálytalan-
ná tette, a halált az ördögmegsemmisítő halála (Héb 2,14) és a
halálelnyelő feltámadása (1Kor 15,52-54) által – 2Tim 1,10.

C. A királyság evangéliuma által Isten embereket visz a mennyei hatalom
uralkodása alá, hogy ők az Ő királyságává legyenek, olyanokká, akiket
az Ő hatalma ural – Mt 24,14; Jel 1,5-6.

V. Mint Krisztus Jézusban hívőknek és Isten gyermekeinek nekünk meg
kell tanulnunk, hogy győzedelmesek legyünk Krisztusban a Sátán felett
– Ef 6,12; 1Pt 5,8-9; 1Jn 5,18:

A. Nem lehetünk tudatlanok a Sátán szándékait illetően – 2Kor 2,11:
1. A „szándékai”-nak fordított görög szó jelentése „tervei, cselszövé-

sei, fondorlatai, fortélyai, céljai”.
2. A Sátán, a gonosz, a színfalak mögött mindenben ott van, és

mindenben munkálkodik, még a gyülekezeti életben is.
B. Fel kell öltenünk Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassunk az

ördög mesterkedéseivel szemben – Ef 6,11:
1. Az ördögnek nemcsak gonosz szándékai vannak, hanem megté-

vesztő mesterkedései is a szándékai kimunkálásra; ezek a mester-
kedések az ő gonosz cselszövései.

2. Isten teljes fegyverzetének felöltése lehetővé teszi, hogy megálljunk
az ördög mesterkedéseivel szemben – 11. vers.

3. A Sátán egyik mesterkedése a Magasságos szentjei ellen, hogy
felőrli [kimeríti] őket (Dán 7,21. 25); amikor azt látjuk, hogy felőröl
minket a Sátán, lesz erőnk, hogy ellenálljunk és szembeszálljunk a
felőrlő taktikáival.

C. Vigyáznunk kell az ellenfelünkkel, az ördöggel szemben, aki „mint
ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el” – 1Pt 5,8:
1. Vigyázni azt jelenti, hogy éberek vagyunk, mint háborúban, mint

katonák a határon.
2. A vigyázzatok szó az 1Péter 5,8-ban harcolásra utal; háborúban

veszünk részt, és ébereknek kell lennünk.
3. Ha éberek vagyunk, ellen fogunk állni az ellenfelünknek, szilárdak

[Károli: erősek] lévén a hitünkben – 9. vers:
a. Az ellenállás nem szembeszegülést, sem nem küzdelmet

jelent, hanem – mint egy szikla – szilárd, mozdíthatatlan
megállást hitünk talaján az ordító ördög előtt.



JÓB

Második üzenet (folytatás)

b. A hitetek [angol ford.] az 1Péter 5,9-ben a hívők szubjektív hitére
vonatkozik, az Isten védő erejében és szerető törődésében
való hitükre.

D. A legjobb mód, hogy győzedelmesek legyünk a Sátán felett: az elegye-
dett szellemben élni – 1Kor 6,17; 1Jn 5,18:
1. Csak egyetlen egy hely van, ahova a Sátán nem tud behatolni – a

szellemünk – 2Tim 4,22.
2. Azt, hogy a Sátán hatalma alatt vagyunk-e, nem azok a dolgok

határozzák meg, amiket cselekszünk; hanem az határozza meg,
hogy a szellemben vagy a hústestben vagyunk – Gal 5,16-17.

3. Amíg az elegyedett szellemben maradunk, meg fogunk tartatni, és
a Sátán semmit sem fog elérni velünk – 1Kor 6,17; 1Jn 5,4-5. 18-21.

VI. „A békességnek Istene hamar a lábatok alá fogja tiporni [össze fogja
zúzni a lábatok alatt] a Sátánt” [Csia] – Róm 16,20:

A. A Sátán összezúzása a gyülekezeti élettel – a legerősebb eszközzel,
amely által Isten legyőzi a Sátánt – van kapcsolatban – 20. 1. 16b. vers.

B. A Róma 16,20-ban „a lábatok”-nak fordított görög kifejezésben a
birtokos esetet kifejező személyes névmás többes számú; ez a Testre
mutat rá – 12,5:
1. A Róma 16. nem egyetemes értelemben vonatkozik a Testre, hanem

a Test helyi és gyakorlati kifejeződésére vonatkozik.
2. A Sátánnal való elbánás a Test ügye, nem egyéni ügy.
3. A Sátán csak a Test gyakorlati kifejeződésének a lábai alatt zúzható

össze a helyi gyülekezetekben – 12,5; 16,1. 4. 16b.
4. Csak akkor, amikor a Test gyakorlati kifejeződéseként van helyes

helyi gyülekezetünk, zúzódik össze a Sátán a lábaink alatt – 20.
vers.

C. Fontos, hogy Aki a lábunk alatt összezúzza a Sátánt, a békesség Istene
– 20. vers:
1. A békesség Istene a Megszentelő; az Ő Megszentelése békességet

hoz – 1Thessz 5,23.
2. Amikor a bensőnkből egészen megszentelődünk Őáltala, minden

tekintetben békességünk van Vele és az emberrel – 13. vers; Róm
6,19. 22; Héb 13,12.

3. Az Isten békessége megőrzi a szíveinket és a gondolatainkat –
avagy őrt áll felettük –, mert a békesség Istene járőrözik a szíveink
és gondolataink előtt Krisztusban, nyugalomban és békében tartva
meg minket – Fil 4,7.

VII. Miután a férfi-gyermek elragadtatik Isten trónjához, háború lesz a menny-
ben, a Sátán és az angyalai levettetnek a földre, és Isten királysága
megnyilvánul – Jel 12,5. 7-11:
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A. A férfi-gyermek a győztesekből áll, akik megállnak a gyülekezet érde-
kében, azt a pozíciót veszik fel, amit az egész gyülekezetnek fel kéne
vennie, és a gyülekezet munkáját végzik – 2,7b. 11b; 12,5:
1. A férfi-gyermek mindig harcot folytat Isten ellenségével, a Sátánnal;

folyamatosan harcol vele a földön.
2. A menny vár a férfi-gyermek, a győztesek, odaérkezésére, hogy

háború kezdődjön, és kivessék a Sátánt a mennyből:
a. A győztes hívőknek a Sátán elleni hadviselése valójában az

Úr ítéletének végrehajtását jelenti a Sátán felett – Jn 12,31.
b. Végül, a harcolásuk által, a Sátán kivettetik a mennyből – Jel

12,8-9.
B. Az ördög, a vádoló, most éjjel és nappal vádolja a hívőket Isten előtt,

de a győztes hívők – akik a férfi-gyermeket alkotják, és akiket Isten
ellensége, a Sátán, ellenzett és rágalmazott – legyőzik őt – 10-11. vers:
1. Ők legyőzik őt „a Bárány vére miatt [angol ford.]” – 11a. vers:

a. A Bárány vére, ami a megváltásunkért van, megválaszolja
Isten előtt az ördög összes ellenünk szóló vádaskodását, és
győzelmet ad nekünk felette.

b. Alkalmaznunk kell ezt vért, amikor csak érzékeljük az ördög
vádaskodását – Róm 3,25; 1Jn 1,7.

2. Ők legyőzik őt „az ő bizonyságtételük beszéde miatt [angol ford.]”
– Jel 12,11b:
a. A bizonyságtételük beszéde az a beszédük, ami bizonyságot

tesz arról, hogy az Úr már elítélte az ördögöt – Jn 12,31; Héb
2,14.

b. Amikor csak érzékeljük az ördög vádaskodását, kimondott
szóval ki kell jelentenünk az Úr felette aratott győzelmét.

3. A győztesek nem szeretik a lelki életüket – Jel 12,11c:
a. A lelki életünk nem szeretése a bázis a Sátán legyőzéséhez, a

Sátán feletti győzelmünkhöz.
b. Amikor nem szeretjük a lelki életünket, az azt jelenti, hogy

készek vagyunk feladni a saját lelki életünket, és hogy nem
törődünk a saját lelki életünkkel – Márk 8,34-35.

c. A Sátán csak egyfajta embertől fél – azoktól, akik nem szeretik
a saját lelki életüket – Jel 12,11c.

C. A férfi-gyermek Isten legfontosabb korszakváltó lépésével van kapcso-
latban – Mt 6,9-10; Jel 11,15; 12,10:
1. Isten véget akar vetni ennek a korszaknak, és be akarja vezetni a ki-

rályság korszakát, ehhez pedig rendelkeznie kell a férfi-gyermekkel
mint az Ő korszakváltó eszközével – 5. vers.
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2. A férfi-gyermek elragadtatása véget vet a gyülekezet korának, és
bevezeti a királyság korát – 5. 10. vers.

3. A férfi-gyermek elragadtatása Isten trónjához, a Sátán földre vette-
tése és a kĳelentés a mennyben azt jelenti, hogy a férfi-gyermek el
fogja hozni a királyságot a földre; ez Isten legnagyobb korszakváltó
lépése – 5. 9-10. vers; 11,15.
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