
JÓB

Negyedik üzenet

Jób és a két fa

Igeolvasmány: 1Móz 2,9. 17; Jel 22,1-2. 14;
Jób 1,1; 2,3; 4,7-8; 42,1-6; Róm 8,5-6

I. Az Írásokban található isteni kĳelentés szerint van két fa, két forrás, két
út, két alapelv és két kiteljesedés:

A. Az élet fája a Háromegy Istent jelképezi mint életet az ember számára
az embernek a Vele való kapcsolatában; a jó és gonosz tudásának fája a
Sátánt, az ördögöt, a gonoszt, jelképezi mint halált az ember számára
az embernek az Isten előtti bukásában 3 1Móz 2,9. 17; Zsolt 36,9a.

B. Az élet fája az olyan emberek forrása, akik keresik Istent mint életet
az ellátmányuknak és élvezetüknek; a jó és gonosz tudásának fája az
olyan emberek forrása, akik a Sátánt követik mint a halált és örökkévaló
kárhozatot eredményező mérgüket 3 Jn 1,4; 15,1; 8,44.

C. Az első út az élet útja, a szoros út, ami arra van, hogy az emberek
keressék Istent, elnyerjék Istent és élvezzék Istent az Ő örökkévaló
életében mint az ellátmányt; a második út a halálnak és a jónak és
gonosznak az útja, a széles út, ami arra van, hogy az emberek kövessék
a Sátánt, és így a gyermekei legyenek 3 Mt 7,13-14; Csel 9,2; 1Jn 3,10a.

D. Az első alapelv az élet alapelve 3 az Istentől való függés alapelve; a
második alapelv a halálnak és a jónak és gonosznak alapelve 3 az
Istentől való függetlenség alapelve 3 1Móz 4,3-4; Jer 17,5-8; Jn 15,5.

E. A két kiteljesedés a két fának, a két forrásnak, a két útnak és a két
alapelvnek a végső következménye:
1. Isten élet-útjának a kiteljesedése az élet vizének városa, az Új

Jeruzsálem 3 Jel 21,2. 9-11; 22,1-2.
2. A halál és a jó és gonosz útjának a kiteljesedése a tűz tava 3 19,20;

20,10. 14-15.

II. Isten szándéka nem az volt, hogy legyen egy Jóbja a jó és gonosz tudása
fájának vonalán, hanem hogy legyen egy Jóbja az élet fája vonalán:

A. Jóbnak és barátainak a logikája a jó és gonosz tudása fájának vonala
szerint való volt; híjával voltak az isteni kĳelentésnek és az isteni élet
megtapasztalásának 3 Jób 2,11 3 32,1.

B. Jób, akárcsak a barátai, megrekedt a helyes és helytelen tudásában, és
nem ismerte Isten ökonómiáját 3 4,7-8:
1. Jób sem és a barátai sem voltak az élet fája vonalán, ahol az

embernek Isten elrendelése szerint lennie kellett volna 3 1Móz 2,9.
2. Az ember Istennel való kapcsolatáról vallott felfogásuk jóra és

gonoszra, helyesre és helytelenre épült teljes mértékben a jó és
gonosz tudása fájának alapelve szerint és teljesen a bukott ember
emberi, etikus felfogása szerint 3 Jób 8,1-20.
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C. Jób és a barátai a jó és gonosz tudása fájának tartományában voltak;
Isten próbálta kimenteni őket abból a tartományból, és belehelyezni
őket az élet fája tartományába 3 1,1; 2,3; 19,10.

D. Isten célja a Jóbbal való bánásmódjában az volt, hogy elfordítsa őt a jó
és gonosz útjától az élet útjára, hogy a legteljesebb mértékben elnyerje
Istent 3 42,1-6.

III. Szükségünk van egy látásra az élet fájáról 3 1Móz 2,9; Jel 22,1-2. 14:

A. Az élet fája jelképezi a Háromegy Istent Krisztusban, hogy kitöltse
Önmagát a választott népébe mint életet étel formájában 3 1Móz 2,9.

B. Az élet fája a világmindenség középpontja:
1. Isten célja szerint a föld a világegyetem középpontja, az Édenkert

a föld középpontja, és az élet fája az Édenkert középpontja; így a
világmindenség az élet fájára összpontosul.

2. Semmi sem központibb és életbevágóbb az élet fájánál Istennek és
az embernek egyaránt 3 3,22; Jel 22,14.

C. Az Újtestamentum felfedi, hogy Krisztus az életfa képének a beteljesü-
lése 3 Jn 1,4; 15,5.

D. A mindent tartalmazó Krisztusnak a János evangéliumában felfedett
minden szempontja az életfa következménye 3 6,48; 8,12; 10,11; 11,25;
14,6.

E. Az életfa élvezete lesz Isten egész megváltott népének az örökkévaló
osztályrésze 3 Jel 22,1-2. 14:
1. Az életfa beteljesíti az örökkévalóságra azt, ami kezdettől fogva

Isten szándékában állt az ember számára 3 1Móz 1,26; 2,9.
2. Az élet fája gyümölcsei lesznek az étel Isten megváltott népe

számára az örökkévalóságban 3 Jel 22,2.

IV. Az 1Mózes 2,9-ben szereplő két fa 3 az élet fája és a jó és gonosz tudásának
fája 3 az életvitelünk két alapelvét képviseli:

A. A két fa megmutatja, hogy egy keresztyén két különböző alapelv szerint
élhet 3 a helyes és helytelen alapelve szerint vagy az élet alapelve szerint
3 1Kor 8,1.

B. Jób és a barátai az etika tartományában törekedtek valamire, de nekünk,
Krisztusban hívőknek, Isten tartományában kell törekednünk valamire
3 15,28; Ef 3,16-21.

C. Keresztyénnek lenni nem a helyes és helytelen alapelvével, a jó és
gonosz alapelvével kapcsolatos, hanem az élettel kapcsolatos 3 1Jn
5,11-13. 20:
1. Amikor befogadtuk az Úr Jézust és elnyertünk egy új életet, hoz-

zájutottunk egy újabb életvitel-alapelvhez 3 az élet alapelvéhez;
ha nem ismerjük meg ezt az alapelvet, félre fogjuk állítani az élet
alapelvét, és a helyes és helytelen alapelvét fogjuk követni.
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2. A gyakorlati életvitelünkben lehet, hogy nem az élet fája vonalán
vagyunk, hanem a jó és gonosz tudása fája vonalán 3 Péld 16,25;
21,2.

3. A mindennapi életvitelünk során nem szabad a jó és gonosz tudása
fájának tartományában lennünk, hanem a megelevenítő Szellem
tartományában kellene lennünk 3 1Kor 15,45b; Róm 8,2.

4. Ahhoz, hogy az élet fájának az alapelve szerint éljünk, követnünk
kell az élet belső érzetét 3 6. vers; Ef 4,18-19; Ésa 40,31:
a. Az élet érzete, ami a negatív oldalt illeti, a halál érzése 3 Róm

8,6a.
b. Az élet érzete, ami a pozitív oldalt illeti, az élet és békesség ér-

zése erő, elégedettség, nyugalom, derű és kényelem tudatával
3 6b. vers.

5. Amikor az életfa alapelve szerint élünk, nem jóval és gonosszal,
hanem az élettel fogunk törődni, és nem helyes és helytelen, hanem
élet és halál szerint fogunk különbséget tenni a dolgok között 3
1Móz 2,9. 16-17; 2Kor 11,3.

V. Minden valódi, Krisztusban hívő egy miniatűr Édenkert, Istennel mint
az élet fájával a szellemében és a Sátánnal mint a jó és gonosz tudásának
fájával a hústestében 3 1Móz 2,9; Róm 8,2. 5-6:

A. Egy miniatűr Édenkert vagyunk, mert az Istent, embert és Sátánt érintő
háromoldalú helyzet most a bensőnkben van 3 1Móz 1,27-29; 2,9. 16-17:
1. Mielőtt az ember elbukott, a jó és gonosz tudásának fája és az élet

fája rajta kívül volt 3 9. 16-17. vers.
2. A bukás által bennünk van a jó és gonosz tudásának fája, és

újjászületés által most bennünk van az élet fája.
3. A szellemünk elegyedett a Háromegy Istennel, a testünk pedig,

ami hústestté lett, összekeveredett a Sátán bűnös alkotóelemével
(1Kor 6,17; Róm 5,12; 6,6. 12); ez teszi a keresztyéneket miniatűr
Édenkertté.

B. Nekünk 3 mint azoknak, akiket az 1Mózes 2-ben Ádám képviselt 3 ott
van az élet fája a szellemünkben és a jó és gonosz tudásának fája a
hústestünkben 3 9. vers; Jel 2,7b; 22,14:
1. Amikor csak kapcsolatba lépünk a jó és gonosz tudásának fájával,

halottakká válunk; amikor csak kapcsolatba lépünk az élet fájával,
életet nyerünk 3 Róm 8,5-6. 10.

2. Ha a jó és gonosz tudásának fája oldalán állunk, és kapcsolatba
lépünk a Sátánnal, ki fogjuk élni a Sátán, az ördög, életét, és az
eredmény halál lesz 3 2Kor 11,3; Róm 3,23; 1Jn 3,4.

3. Ha az élet fája oldalán állunk, és kapcsolatba lépünk Istennel, ki
fogjuk élni Istent, és az eredmény élet lesz 3 Jn 11,25; 14,6; 15,1. 4-5.
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C. A Róma 8,5-6 megmutatja a miniatűr Édenkertet 3 egyik oldalon a
hústesttel és halállal, a másik oldalon a szellemmel és élettel, középen
pedig az értelemmel:
1. Azt tudjuk meg a Róma 8-ból, hogy a lényünket a szellemünkben

lakozó Élőhöz kell fordítanunk, és egységben kell maradnunk Vele
3 6b. vers; 1Kor 6,17.

2. Amikor az értelmünket a szellemre irányítjuk, miénk az élet,
békesség, világosság, vigasz és erő; ez a szomjunkat eloltja és az
éhségünket megelégíti 3 Róm 8,5. 6b; Jn 4,14; 7,37-38; Mt 5,6.

3. Amikor az értelmünket a szellemre irányítjuk, az értelmünk telve
van élettel és békességgel 3 Róm 8,6b:
a. Azért van békességünk, mert nincs diszharmónia a külső

viselkedésünk és a benső lényünk között 3 6b. vers; Ésa 9,6-7;
26,3.

b. Amikor a szellemre irányított értelemmel beszélünk, az élet
megtestesül a szavainkban, mert egy szellem vagyunk az
Úrral 3 Péld 18,21; Jn 6,63; Ef 4,29.
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