
16. Miért nem pusztította el Isten a Sátánt? 
 
Amikor a Sátán bűnt követett el, Isten nem a pokolba vetette, hanem a második égbe. 
Magával rántotta az angyalok egyharmadát, akik most démonokként járják a földet.  
Miután Jézus visszatér, a Sátánt és az összes démonát bele fogják vetni a mélységbe, azután 
pedig a tüzes tóba.  
 
- Sokan azt gondolják, hogy a Sátán a pokolban van, pedig sosem volt ott. Amikor bűnt 
követett el, levettetett Isten jelenlétéből. 
- Pál apostol arról ír, hogy elragadtatott a harmadik égig – itt van Isten jelenléte. Az első ég 
az univerzum a bolygókkal és a csillagokkal. Ebből következik, hogy a kettő között van egy 
második ég is, ahol a Sátán és a démonai tartózkodnak (őket hatalmasságoknak és égi 
fejedelemségeknek nevezi a Biblia). 
- A Jelenések könyvében azt olvassuk (szimbolikus nyelven), hogy a Sárkány a farkával 
lesöpörte az égről a csillagok egy harmadát. Ez arra utal, hogy a Sátán az angyalok egy 
harmadát magával rántotta, amikor elbukott. 
- A Jelenések könyve azt is leírja, hogy közvetlenül Jézus visszatérése előtt a Sátánt levetik 
a földre egy rövid időre, majd Jézus visszatérése után levetik a feneketlen mélységbe, végül 
pedig a tüzes tóba, ahová a poklot is bele fogják vetni.  
 
Isten bölcsessége olyan, mint az óceán, és a mi értelmünk olyan, mint egy kis pohár.  
Ezért nem mindig érthetjük, miért engedte meg Isten, hogy a gonosz létezzen.  
 
- Sok mindent nem értünk, hogy mi miért történik a világon, és hogy Isten miért enged meg 
bizonyos dolgokat (pl. hogy gyerekek betegek legyenek és szenvedjenek, vagy hogy az 
ördög megtévessze a hívőket, stb.). 
- Képzeljük el, hogy Isten bölcsessége olyan, mint egy hatalmas óceán, a mi értelmünk 
pedig egy kis pohárhoz hasonlítható. A pohárba nem tudjuk beletölteni az óceán összes 
vizét, csak legfeljebb egy nagyon kis mennyiséget. Ezért csak egy kis betekintést 
nyerhetünk Isten bölcsességébe a földi életünk során.  
 
Isten mindig visszájára fordítja a Sátán próbálkozásait, és meghiúsítja az ő terveit.  
Isten felhasználja az ördögöt, hogy betöltse az Ő célját, és ezáltal megdicsőítse Isten nevét.  
 
- A teljes választ nem tudhatjuk arra a kérdésre, hogy miért nem pusztította el Isten a Sátánt, 
de azt látjuk a Bibliában sok példán keresztül, hogy Isten arra használja a Sátán 
ármánykodásait, hogy ezáltal betöltse az Ő céljait. 
- Isten neve sokkal inkább megdicsőül, amikor az ellenség mesterkedései által tölti be az Ő 
céljait, mint ha egy engedelmes gyermekét használná erre.  
 
József ennek egy példája: annak ellenére, hogy a Sátán mindent megpróbált, hogy 
tönkretegye Józsefet, Isten megakadályozta a Sátán szándékait, és arra használta azokat, 
hogy véghezvigye azt a tervét, hogy József Egyiptom kormányzója legyen.   
 
- József egy igaz és istenfélő ember volt. Az ördög sok mindennel próbálkozott, hogy 
tönkretegye az életét, de Isten mindent jóra fordított. 
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- Az ördög nem tudhatta, hogy azok a rossz dolgok, amiket tesz, mind ahhoz vezetnek, hogy 
betöltsék Isten célját József életében. 
- Isten célja az volt, hogy József Egyiptom második kormányzója legyen a fáraó mellett – 
hogy később az éhínség idején élelemmel tudja ellátni a saját családját. 
- Az ördög rávette a testvéreit, hogy eladják Egyiptomba rabszolgának, és Potifár feleségét, 
hogy börtönbe juttassa őt, így találkozott a fáraó pohárnokával a börtönben, és így jutott 
végül a fáraó színe elé.   
 
Amikor Jézus meghalt a kereszten, legyőzte a Sátánt, és elvette a fegyverzetét.  
Isten pedig most teljes hatalmat adott nekünk a Sátán minden ereje felett.  
Most már ellene tudunk állni az ördögnek azzal a hatalommal, amely Jézusban adatott 
nekünk, és ő menekülni fog előlünk.  
 
- A Zsidó levél 2:14-ben azt olvassuk, hogy Jézus a kereszthalálával legyőzte az ördögöt. 
Fontos, hogy ezt mindig észben tartsuk. Az ördögnek így már nincs hatalma felettünk, és 
mivel minden fegyverét is elvette tőle Isten a kereszten, nem tud már harcolni ellenünk. Az 
ördög egy legyőzött ellenfél, ezért nem kell félnünk tőle. 
- Jézus Krisztusban hatalmat kaptunk Istentől a Sátán ereje felett. Ezért azt a parancsot 
kaptuk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, és álljunk ellen az ördögnek, ő pedig menekülni 
fog előlünk. 
- Az ördögnek és minden démonának engedelmeskedniük kell minden olyan parancsnak, 
amelyet Jézus Krisztus nevében adnak nekik, mert Jézus legyőzte őket a kereszten! 
- Fontos, hogy először mi engedelmeskedjünk Istennek, hogy valóban hatalmunk legyen 
Krisztusban az ördög felett! (Lásd Ap. csel. 19:15)  
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Feladatok  
 
1. Mi történt a Sátánnal, miután bűnbe esett? 

 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  
 
   _________________________________________  
 

2. Mi fog történni a Sátánnal, miután az Úr Jézus visszatér? 
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 

3. Hogyan hiúsítja meg Isten a Sátán terveit? 
 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
  _________________________________________________  
 
  _________________________________________________  
 

4. Hogyan tudunk ellenállni Sátánnak, és mit fog ő tenni? 
   ___________________________________________________  
 
   __________________________________________________  
 
  ___________________________________________________ 
 
   __________________________________________________ 
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.  
(Jakab 4:7)  
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


