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Lesz halál az új földön?
KÃ©rdÃ©s: Ã‰zsaiÃ¡s 65:20 szerint az Ãºj fÃ¶ldÃ¶n
lÃ©tezni fog a halÃ¡l. Hogyan lehetsÃ©ges ez?

A kÃ©rdÃ©ses igehely Ã-gy szÃ³l: â€žNem lesz ott tÃ¶bbÃ© csupÃ¡n nÃ©hÃ¡ny napot Ã©rt
gyermek, sem vÃ©n ember, a ki napjait be nem tÃ¶ltÃ¶tte volna, mert az ifjÃº szÃ¡z
esztendõs korÃ¡ban hal meg Ã©s a bûnÃ¶s szÃ¡z esztendõs korÃ¡ban Ã¡tkoztatik meg."
A bûn Ã©s a halÃ¡l jelenlÃ©te melletti hosszÃº Ã©let Ã-gÃ©rete a kÃ¶vetkezõ isteni
kijelentÃ©s szÃ¶vegkÃ¶rnyezetÃ©ben talÃ¡lhatÃ³: â€žÃºj
egeket Ã©s Ãºj fÃ¶ldet teremtek" (17. vers). A szÃ¶vegrÃ©sz (17-25. versek)
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ Ã¡talakulÃ¡sokrÃ³l szÃ³l, Ãºgymint a tÃ¡rsadalom (18-19, 22-24. versek), a
termÃ©szet (25. vers) Ã©s az emberek Istennel valÃ³ kapcsolatÃ¡nak (19. Ã©s 24.
versek) Ã¡talakulÃ¡sÃ¡rÃ³l. A kÃ©rdÃ©s megvÃ¡laszolÃ¡sÃ¡hoz meg kell vizsgÃ¡lnunk az â€žÃºj"
szÃ³ Ã©rtelmÃ©t Ã‰zsaiÃ¡s szÃ³hasznÃ¡latÃ¡ban.

1. Ãšj egek Ã©s Ãºj fÃ¶ld: A kijelentÃ©s egy Ãºj teremtÃ©sre utal (17-25;
66:22 Ã©s 1MÃ³z 1:1. versei), amely Ã‰zsaiÃ¡s szerint teljes mÃ©rtÃ©kben vÃ©get vet az
addigiaknak Ã©s felvÃ¡ltja azokat. Isten â€žÃºj" munkÃ¡ja annyira radikÃ¡lis, hogy a
â€ža rÃ©giek ingyen sem emlÃ-ttetnek" (Ã‰sa 65:17). Teljes Ã¶rÃ¶m uralkodik (18.
vers), siralomnak Ã©s kiÃ¡ltÃ¡snak szava nem hallatszik tÃ¶bbÃ© (19. vers), Ã©s a
vadÃ¡llatok termÃ©szete is helyreÃ¡ll (25. vers). A prÃ³fÃ©ta mÃ©g azt is kijelenti,
hogy Isten â€želveszti a halÃ¡lt Ã¶rÃ¶kre" nÃ©pÃ©nek feltÃ¡masztÃ¡sa Ã¡ltal. Ez lesz a
halÃ¡lra mÃ©rt vÃ©gsõ veresÃ©g. A prÃ³fÃ©ta szÃ¡mÃ¡ra ez a vÃ©gidõt, az Isten
paradicsomÃ¡ba valÃ³ visszatÃ©rÃ©st jelenti.

2. Az
â€žIzrael" Ã©s az â€žÃºj" kifejezÃ©sek hasznÃ¡lata Ã‰zsaiÃ¡snÃ¡l: Az â€žÃºj" fogalma
jelentõs hangsÃºlyt kap Ã‰zsaiÃ¡snÃ¡l. Isten kijelenti nÃ©pÃ©nek az Ãºj dolgokat, mÃ©g
â€žmielõtt meglennÃ©nek" (Ã‰zs 42:9). ValÃ³jÃ¡ban mÃ¡ris â€žÃºjat cselekszik" (Ã‰zs
43:19). Ez az Ãºj dolog nem mÃ¡s, mint Izrael megvÃ¡ltÃ¡sa, szÃ¡mûzetÃ©sbõl valÃ³
megszabadÃ-tÃ¡sa Ã©s JeruzsÃ¡lembe valÃ³ visszahozatala. Az Ãºj Isten megvÃ¡ltÃ³i
munkÃ¡jÃ¡t jelenti a tÃ¶rtÃ©nelem folyamÃ¡n. Ez az esemÃ©ny kihat a termÃ©szetre
(19-20. versek), Ã©s gyÃ³gyulÃ¡st hoz nÃ©pe szÃ¡mÃ¡ra is (Ã‰zs 42:16). KÃ¼lÃ¶nÃ¶skÃ©ppen
Ãºj, hogy Izrael szabadÃ-tÃ¡sÃ¡ban a nemzet maga semmilyen szerepet nem jÃ¡tszik.
Isten, aki a perzsa kirÃ¡lyt hasznÃ¡lja majd fel (Ã‰zs 44:24-45:7), egyedÃ¼l
megbocsÃ¡tÃ³ kegyelmÃ©re alapoz (Ã‰zs 43:25), Ã©s minden nemzet javÃ¡ra cselekszik
(Ã‰zs 45:22-24).

Ez az Ãºj,
radikÃ¡lis Ã©s pÃ¡ratlan szabadÃ-tÃ¡s Izrael tÃ¶rtÃ©nelmÃ©n belÃ¼l megy vÃ©gbe Ã©s nem vonja
maga utÃ¡n azonnal a nemzetek tÃ¶rtÃ©nelmÃ©nek vÃ©gÃ©t. A MÃ©dÃ³-Perzsa Birodalom mÃ©g
fennÃ¡ll, de Isten arra hasznÃ¡lja, hogy valami gyÃ¶keresen Ãºjat vigyen vÃ©gbe
Ã¡ltala. A rÃ©gi, ellensÃ©ges hatalmak egyszerre lÃ©teznek azzal az Ãºj teremtÃ©ssel,
aminek megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡t Isten mÃ¡ris elkezdte. Amit az ÃºjszÃ¶vetsÃ©g evilÃ¡gnak Ã©s
mÃ¡svilÃ¡gnak nevez (Mt 12:32), azt Ã‰zsaiÃ¡s Ãºgy jelenÃ-ti meg, mint egyszerre
lÃ©tezõket az emberi tÃ¶rtÃ©nelem szÃ-npadÃ¡n.

Ã‰zsaiÃ¡s
kÃ¶nyvÃ©ben az Ãºj teremtÃ©s nem teljes egÃ©szÃ©ben a jÃ¶võre vonatkozik. A teremtÃ©s
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munkÃ¡ja mÃ¡ris megkezdõdÃ¶tt a szabadÃ-tÃ¡s Ã©s bûnbocsÃ¡nat munkÃ¡jÃ¡n keresztÃ¼l. Az
idÃ©zett igevers kijelenti, hogy mÃ¡r most, Izrael jelen idejÃ©ben Isten megkezdte
a halÃ¡l visszaverÃ©sÃ©nek munkÃ¡jÃ¡t. Ez fejezõdik ki a hosszÃº Ã©letkorra Ã©s a
gyermekhalandÃ³sÃ¡gra vonatkozÃ³ kijelentÃ©sekben. Ez az Ã-gÃ©ret rÃ¡mutat a halÃ¡l
hatalmÃ¡nak korlÃ¡taira Ã©s megjÃ¶vendÃ¶li annak jÃ¶võbeli pusztulÃ¡sÃ¡t. Ezen a
nyelvhasznÃ¡laton keresztÃ¼l Isten tudatja nÃ©pÃ©vel, hogy az Ãºj teremtÃ©s ideje
mÃ¡ris elÃ©rkezett, hogy a halÃ¡l mÃ¡ris veresÃ©get szenvedett Ã©s a vÃ©gsõ
megsemmisÃ¼lÃ©s felÃ© halad, ami az Ãºj teremtÃ©s rÃ©vÃ©n teljesedik ki vÃ©gÃ©rvÃ©nyesen.

3. Az â€žÃºj"
Ã©rtelmezÃ©se az ÃºjszÃ¶vetsÃ©gben: A Krisztus Ã¡ltal megkezdett megvÃ¡ltÃ¡s
idõszakÃ¡ban a bûn Ã©s halÃ¡l gonosz jelenlÃ©tÃ©vel is szÃ¡molni kell (Gal 1:4; Zsid
6:5). Krisztus megvÃ¡ltÃ³ munkÃ¡jÃ¡nak fÃ©nyÃ©ben azonban a halÃ¡l veresÃ©ge mÃ¡ris
realitÃ¡snak tekinthetõ (Jel 1:18;
Zsid 2:14). Ã•ltala az Ãºj teremtÃ©s jelen valÃ³sÃ¡g, melyben a hÃ-võk mÃ¡r ezen a
fÃ¶ldÃ¶n rÃ©szesÃ¼lhetnek (2Kor 5:17;
Gal 1:4). Itt van kÃ¶zÃ¶ttÃ¼nk mint Ã-gÃ©ret, ajÃ¡ndÃ©k Ã©s olyan folyamat, mely sorÃ¡n
a bûnÃ¶sÃ¶k Krisztus hasonlatossÃ¡gÃ¡ra vÃ¡ltoznak Ã¡t (2Kor 4:16). Jelen pillanatban
ennek a megvÃ¡ltÃ¡snak a tÃ¶kÃ©letes befejezÃ©sÃ©re vÃ¡rakozunk (RÃ³m 8:19-23; Jel
21:1).
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