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26. Halál és feltámadás

A bûn
zsoldja a halÃ¡l. De az egyedÃ¼l halhatatlan Isten Ã¶rÃ¶k Ã©letet ad
megvÃ¡ltottainak. Addig a napig a halÃ¡l minden ember szÃ¡mÃ¡ra csak Ã¶ntudatlan
Ã¡llapot. Amikor Ã©letÃ¼nk ura, Krisztus, megjelenik, a feltÃ¡madt igazak az Ã©lõ
igazakkal egyÃ¼tt megdicsõÃ¼lnek Ã©s elragadtatnak, hogy Urukkal talÃ¡lkozzanak. A
mÃ¡sodik feltÃ¡madÃ¡s, a gonoszok feltÃ¡madÃ¡sa, ezer Ã©v mÃºlva lesz. (RÃ³m
6:23; 1Tim 6:15-16; PrÃ©d 9:5-6; Zsolt 146:3-4; Jn 11:11-14; Kol 3:4; 1Kor
15:51-54; 1Thessz 4:13-17; Jn 5:28-29; Jel 20:1-10)

A filiszteusok serege
tÃ¡borba szÃ¡llt SunemnÃ©l, Ã©s felkÃ©szÃ¼lt Izrael megtÃ¡madÃ¡sÃ¡ra. Saul kirÃ¡ly, aki
egyÃ¡ltalÃ¡n nem volt bizakodÃ³ hangulatban, Izrael seregÃ©t a Gilboa hegy
kÃ¶zelÃ©ben Ã¡llÃ-totta fel. A mÃºltban Isten jelenlÃ©tÃ©nek bizonyossÃ¡gÃ¡val Saul
fÃ©lelem nÃ©lkÃ¼l vezethette Izraelt az ellensÃ©geivel vÃ-vott csatÃ¡ba. De Saul
elfordult az ÃšrtÃ³l, Ã©s amikor a hitehagyÃ³ kirÃ¡ly megprÃ³bÃ¡lt kapcsolatba kerÃ¼lni
Istennel, hogy megtudja a kÃ¶zelgõ csata kimenetelÃ©t, Isten nem Ã¡llt szÃ³ba vele.

Az
ismeretlen holnaptÃ³l valÃ³ baljÃ³slatÃº fÃ©lelem nagyon rÃ¡nehezedett Saulra. Ã“, ha
SÃ¡muel vele lenne! De SÃ¡muel meghalt, Ã©s nem adhatott tanÃ¡csot neki. Vagy igen?

Saul megtudta, hogy van
egy halottidÃ©zõ, aki megmenekÃ¼lt a korÃ¡bbi boszorkÃ¡nyÃ¼ldÃ¶zÃ©stõl, Ã©s a magas
kirÃ¡ly lealacsonyult, hogy e halottidÃ©zõtõl megtudja a mÃ¡snapi csata
kimenetelÃ©t. Ezt kÃ©rte: â€žSÃ¡muelt idÃ©zd fel nekem!" A mÃ©dium a szeÃ¡nsz alatt
â€žistenfÃ©lÃ©t" lÃ¡tott â€žfeljõni a fÃ¶ldbõl", aki kÃ¶zÃ¶lte a szerencsÃ©tlen kirÃ¡llyal,
hogy Izrael nemcsak elveszti a hÃ¡borÃºt, de õt Ã©s fiait is megÃ¶lik (lÃ¡sd 1SÃ¡muel
28).

A jÃ¶vendÃ¶lÃ©s valÃ³ra vÃ¡lt.
De valÃ³ban SÃ¡muel lelke volt az, aki ezt megjÃ¶vendÃ¶lte? Hogyan lehetett ennek
az Istentõl kÃ¡rhoztatott halottidÃ©zõnek hatalma SÃ¡muel - Isten prÃ³fÃ©tÃ¡jÃ¡nak lelke felett? Ã‰s honnan jÃ¶tt SÃ¡muel, miÃ©rt â€ža fÃ¶ldbõl" jÃ¶tt fel a lelke? Ha nem
SÃ¡muel lelke volt az, aki Saulhoz szÃ³lt, akkor ki volt az? NÃ©zzÃ¼k meg, mit
tanÃ-t a Biblia a halottakrÃ³l, a halottakkal valÃ³ kapcsolatrÃ³l Ã©s a
feltÃ¡madÃ¡srÃ³l!

Â
HalhatatlansÃ¡g Ã©s halÃ¡l

A
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halhatatlansÃ¡g az az Ã¡llapot vagy tulajdonsÃ¡g, amely nincs kitÃ©ve a halÃ¡lnak. A
SzentÃ-rÃ¡s fordÃ-tÃ³i a halhatatlansÃ¡g szÃ³t a gÃ¶rÃ¶g athanasia, â€žhalÃ¡l
nÃ©lkÃ¼lisÃ©g" Ã©s aphtharsia, â€žromolhatatlansÃ¡g" kifejezÃ©sbõl fordÃ-tottÃ¡k.
Hogyan vonatkozik ez a fogalom Istenre Ã©s az emberi lÃ©nyekre?

HalhatatlansÃ¡g. A SzentÃ-rÃ¡s kinyilatkoztatja,
hogy az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ Isten halhatatlan (1Tim 1:17). TÃ©ny, hogy Õ â€žegyedÃ¼l
halhatatlan" (1Tim 6:16). Õ nem teremtett lÃ©ny, Õ Ã¶nmagÃ¡ban lÃ©tezik; nincs
kezdete, Ã©s nincs vÃ©ge (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 2. fejezetÃ©t).

â€žA SzentÃ-rÃ¡s
sehol sem Ã©rtelmezi a halhatatlansÃ¡got olyan tulajdonsÃ¡gkÃ©nt vagy Ã¡llapotkÃ©nt,
amely az embernek vagy â€˜lelkÃ©'-nek, â€˜szellemÃ©'-nek sajÃ¡t, vele szÃ¼letett
tulajdona. A tÃ¶bbnyire â€˜lÃ©lek'-nek vagy â€˜szellem'-nek fordÃ-tott kifejezÃ©sek...
tÃ¶bb mint 1600-szor fordulnak elõ a BibliÃ¡ban, de sohasem kapcsolÃ³dnak a
â€˜halhatatlan' vagy â€˜halhatatlansÃ¡g' szÃ³hoz." (lÃ¡sd a 7. fejezetet).[1]

TehÃ¡t
ellentÃ©tben Istennel, az ember halandÃ³. A SzentÃ-rÃ¡s az ember Ã©letÃ©t a pÃ¡rÃ¡val
hasonlÃ-tja Ã¶ssze, amely â€žrÃ¶vid ideig lÃ¡tszik, azutÃ¡n pedig eltûnik" (Jak 4:14).
â€žTest õk, Ã©s olyanok, mint az ellebbenõ szÃ©l, amely nem tÃ©r vissza." (Zsolt
78:39) Az ember â€žmint a virÃ¡g, kinyÃ-lik Ã©s elhervad, Ã©s eltûnik, mint az
Ã¡rnyÃ©k, Ã©s nem Ã¡llandÃ³" (JÃ³b1 4:2).

Isten Ã©s az ember
alapvetõen kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik egymÃ¡stÃ³l. Isten vÃ©gtelen, az ember vÃ©ges. Isten
halhatatlan, az ember halandÃ³. Isten Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³, az ember mÃºlandÃ³.

FeltÃ©teles
halhatatlansÃ¡g. A
teremtÃ©skor â€žaz Ãšristen megalkotta az embert a fÃ¶ld porÃ¡bÃ³l, Ã©s orrÃ¡ba lehelte
az Ã©let leheletÃ©t. Ã•gy lett az ember Ã©lõlÃ©nnyÃ©" (1MÃ³z 2:7 - Ãºj kat. ford.). A
teremtÃ©s tÃ¶rtÃ©nete kinyilatkoztatja, hogy az emberisÃ©g Istentõl kapta az Ã©letet
(vÃ¶. ApCsel 17:25, 28; Kol 1:16-17). Ennek az alapvetõ tÃ©nynek a kÃ¶vetkeztÃ©ben
a halhatatlansÃ¡g nem az ember vele szÃ¼letett tulajdonsÃ¡ga, hanem Isten
ajÃ¡ndÃ©ka.

Amikor Isten megteremtette
Ã•dÃ¡mot Ã©s Ã‰vÃ¡t, szabad akaratot adott nekik - a dÃ¶ntÃ©s kÃ©pessÃ©gÃ©t.
Engedelmeskedhettek vagy megtagadhattÃ¡k az engedelmessÃ©get; megmaradÃ¡suk Isten
ereje Ã¡ltali Ã¡llandÃ³ engedelmessÃ©gÃ¼ktõl fÃ¼ggÃ¶tt. TehÃ¡t az ajÃ¡ndÃ©kba kapott
halhatatlansÃ¡guk feltÃ©teles volt.

Isten
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gondosan Ã©s vilÃ¡gosan meghatÃ¡rozta, hogyan veszthetik el ezt az ajÃ¡ndÃ©kot - ha
esznek â€ža jÃ³ Ã©s gonosz tudÃ¡sÃ¡nak fÃ¡jÃ¡rÃ³l". Isten figyelmeztette õket, hogy
amikor â€žejÃ©ndel arrÃ³l, bizony, meghalsz" (1MÃ³z 2:17).[2]

A
halÃ¡l a bûn zsoldja. SÃ¡tÃ¡n cÃ¡folva Isten figyelmeztetÃ©sÃ©t - hogy az engedetlensÃ©g halÃ¡lhoz
vezet - azt Ã¡llÃ-totta: â€žBizony, nem haltok meg" (1MÃ³z 3:4). De Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va, miutÃ¡n
Ã¡thÃ¡gta Isten parancsÃ¡t, megtapasztalta, hogy a bûn zsoldja valÃ³ban halÃ¡l (RÃ³m
6:23). BûnÃ¼k vonta maga utÃ¡n ezt az Ã-tÃ©letet: â€žVisszatÃ©rsz a fÃ¶ldbe, mert abbÃ³l
vÃ©tettÃ©l; mert por vagy te, Ã©s ismÃ©t porrÃ¡ leszesz" (1MÃ³z 3:19). Ezek a szavak
nem az Ã©let folyamatossÃ¡gÃ¡t jelzik, hanem a megszûnÃ©sÃ©t.

Ennek az Ã-tÃ©letnek a
kimondÃ¡sa utÃ¡n Isten elzÃ¡rta a bûnÃ¶s pÃ¡rt az Ã©let fÃ¡jÃ¡tÃ³l, hogy ne ehessen
arrÃ³l, nehogy â€žÃ¶rÃ¶kkÃ© Ã©ljen" (1MÃ³z 3:22). Isten cselekedete nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡
tette, hogy az engedelmessÃ©g feltÃ©telÃ©vel Ã-gÃ©rt halhatatlansÃ¡g elveszett a bûn
miatt. Most halandÃ³kkÃ¡ lettek, kitÃ©ve a halÃ¡lnak. Ã‰s mivel Ã•dÃ¡m nem Ã¶rÃ¶kÃ-thette
tovÃ¡bb azt, amije mÃ¡r neki sem volt, â€ža halÃ¡l minden emberre elhatott,
mivelhogy mindenek vÃ©tkeztek" (RÃ³m 5:12).

Csak Isten
irgalma mentette meg Ã•dÃ¡mot Ã©s Ã‰vÃ¡t az azonnali halÃ¡ltÃ³l. Isten Fia
felajÃ¡nlotta Ã©letÃ©t, hogy õk mÃ©g egy lehetõsÃ©get kaphassanak - egy mÃ¡sodik
esÃ©lyt. Õ volt â€žaz Isten BÃ¡rÃ¡nya, aki megÃ¶letett e vilÃ¡g alapÃ-tÃ¡sa Ã³ta" (Jel
13:8).

Az emberisÃ©g
remÃ©nysÃ©ge. BÃ¡r
az emberek halandÃ³nak szÃ¼letnek, a Biblia arra bÃ¡torÃ-t, hogy keressÃ¼k a
halhatatlansÃ¡got (lÃ¡sd pl. RÃ³m 2:7). JÃ©zus Krisztus ennek a halhatatlansÃ¡gnak a
forrÃ¡sa. â€žAz Isten kegyelmi ajÃ¡ndÃ©ka... Ã¶rÃ¶k Ã©let a mi Urunk, Krisztus JÃ©zusban"
(RÃ³m 6:23; vÃ¶. 1Jn5:11). Õ â€želtÃ¶rÃ¶lte a halÃ¡lt, vilÃ¡gossÃ¡gra hozta pedig az
Ã©letet Ã©s halhatatlansÃ¡got" (2Tim 1:10). â€žMert amikÃ©ppen Ã•dÃ¡mban mindnyÃ¡jan
meghalnak, azonkÃ©ppen a Krisztusban is mindnyÃ¡jan megelevenÃ-ttetnek." (1Kor
15:22) Krisztus maga mondta, hogy hangjÃ¡ra megnyÃ-lnak a sÃ-rok, Ã©s feltÃ¡madnak a
halottak (Jn 5:28-29).

Ha
Krisztus nem jÃ¶tt volna el, az emberisÃ©g helyzete remÃ©nytelen lett volna, Ã©s
mindazok, akik meghaltak, Ã¶rÃ¶kre elpusztultak volna. De Krisztus Ã¡ldozata
folytÃ¡n senkinek sem kell elpusztulnia. JÃ¡nos ezt mondta: â€žMert Ãºgy szerette
Isten e vilÃ¡got, hogy az õ egyszÃ¼lÃ¶tt FiÃ¡t adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el
ne vesszen, hanem Ã¶rÃ¶k Ã©lete legyen" (Jn 3:16). TehÃ¡t a Krisztusba vetett hit
nemcsak a bûn bÃ¼ntetÃ©sÃ©t tÃ¶rli el, hanem megajÃ¡ndÃ©kozza a hÃ-võket a
felbecsÃ¼lhetetlen halhatatlansÃ¡ggal.

Krisztus â€žvilÃ¡gossÃ¡gra
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hozta... a halhatatlansÃ¡got az evangÃ©lium Ã¡ltal" (2Tim 1:10). PÃ¡l arrÃ³l biztosÃ-t
bennÃ¼nket, hogy a SzentÃ-rÃ¡s â€žbÃ¶lccsÃ© tehet... az Ã¼dvÃ¶ssÃ©gre a Krisztus JÃ©zusban
valÃ³ hit Ã¡ltal" (2Tim 3:15). Akik nem fogadjÃ¡k el az evangÃ©liumot, nem kapnak
halhatatlansÃ¡got.

RÃ©szesÃ¼lÃ©s
a halhatatlansÃ¡lban. Ã•gy Ã-rja le PÃ¡l azt a pillanatot, amikor az Ã¼dvÃ¶zÃ¼lendõk megkapjÃ¡k a
halhatatlansÃ¡g ajÃ¡ndÃ©kÃ¡t: â€žÃ•mÃ©, titkot mondok nÃ©ktek. MindnyÃ¡jan ugyan nem
aluszunk el, de mindnyÃ¡jan elvÃ¡ltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantÃ¡sban, az
utolsÃ³ trombitaszÃ³ra; mert trombita fog szÃ³lni, Ã©s a halottak feltÃ¡madnak
romolhatatlansÃ¡gban, Ã©s mi elvÃ¡ltozunk. Mert szÃ¼ksÃ©g, hogy ez a romlandÃ³ test
romolhatatlansÃ¡got Ã¶ltsÃ¶n magÃ¡ra, Ã©s e halandÃ³ test halhatatlansÃ¡got Ã¶ltsÃ¶n
magÃ¡ra. Amikor pedig ez a romlandÃ³ test romolhatatlansÃ¡gba Ã¶ltÃ¶zik, Ã©s e
halandÃ³ halhatatlansÃ¡gba Ã¶ltÃ¶zik, akkor beteljesÃ¼l amaz Ige, amely meg vagyon
Ã-rva: Elnyeletett a halÃ¡l diadalra" (1Kor 15: 51-54).

Ebbõl nagyon vilÃ¡gosan
kitûnik, hogy Isten nem a halÃ¡l pillanatÃ¡ban ad Ã¶rÃ¶k Ã©letet a hÃ-võnek, hanem a
feltÃ¡madÃ¡skor, amikor â€žaz utolsÃ³ trombita" szÃ³l. Akkor â€že halandÃ³
halhatatlansÃ¡gba Ã¶ltÃ¶zik". Noha JÃ¡nos vilÃ¡gossÃ¡ teszi, hogy megkapjuk az Ã¶rÃ¶k
Ã©let ajÃ¡ndÃ©kÃ¡t, amikor elfogadjuk JÃ©zus Krisztust szemÃ©lyes MegvÃ¡ltÃ³nknak (1Jn
5:11-13), de ez az ajÃ¡ndÃ©k tÃ©nylegesen akkor valÃ³sul meg, amikor Krisztus
visszajÃ¶n. Csak akkor fogunk halandÃ³bÃ³l halhatatlannÃ¡, romlandÃ³bÃ³l
romolhatatlannÃ¡ vÃ¡ltozni.

Â
A halÃ¡l termÃ©szete

Ha halÃ¡l
az Ã©let megszûnÃ©se, mit mond a Biblia, milyen Ã¡llapotba kerÃ¼l az ember, ha
meghal? MiÃ©rt fontos, hogy a keresztÃ©nyek megÃ©rtsÃ©k ezt a bibliai tanÃ-tÃ¡st?

A halÃ¡l alvÃ¡s. A halÃ¡l nem teljes megsemmisÃ¼lÃ©s,
hanem csak Ã¡tmeneti Ã¶ntudatlan Ã¡llapot, mÃ-g az ember a feltÃ¡madÃ¡sra vÃ¡r. A
Biblia ismÃ©telten alvÃ¡snak nevezi ezt a kÃ¶zbeesõ Ã¡llapotot.

Az
Ã“testamentum azt mondja DÃ¡vidrÃ³l, SalamonrÃ³l, valamint Izrael Ã©s JÃºda tÃ¶bbi
kirÃ¡lyÃ¡nak halÃ¡lÃ¡rÃ³l, hogy â€želaludtak atyÃ¡ikkal" (1Kir 2:10; 11:43; 14:20, 31;
15:8; 2KrÃ³n 21:1; 26:23 stb.). JÃ³b alvÃ¡snak nevezte a halÃ¡lt (JÃ³b 14:10-12),
mint DÃ¡vid (Zsolt 13:4), JeremiÃ¡s (Jer 51:39, 57) Ã©s DÃ¡niel is (DÃ¡n 12:2).

Az Ãšjtestamentum ugyanezt
a hasonlatot hasznÃ¡lja. Jairus halott leÃ¡nya Ã¡llapotÃ¡nak minõsÃ-tÃ©sekor Krisztus
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azt mondta, õ alszik (Mt 9:24; Mk 5:39). HasonlÃ³kÃ©ppen nyilatkozott a meghalt
LÃ¡zÃ¡rrÃ³l is (Jn 11:11-14). Mt azt Ã-rta, hogy â€žsok elhunyt szentnek teste
feltÃ¡madt" (Mt 27:52) Krisztus feltÃ¡madÃ¡sa utÃ¡n, Ã©s amikor LukÃ¡cs beszÃ¡molt
IstvÃ¡n mÃ¡rtÃ-rhalÃ¡lÃ¡rÃ³l, azt Ã-rta, hogy IstvÃ¡n â€želaluvÃ©k" (ApCsel 7:60). Mind
PÃ¡l, mind PÃ©ter a halÃ¡lt alvÃ¡snak nevezte (1Kor 15:51-52; 1Thessz 4:13-17; 2Pt
3:4).

A halÃ¡l
alvÃ¡skÃ©nti bibliai Ã¡brÃ¡zolÃ¡sa teljesen illik a halÃ¡l termÃ©szetÃ©re, ahogy a
kÃ¶vetkezõ Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sok mutatjÃ¡k: 1. Akik alszanak, Ã¶ntudatlanok. â€žA
halottak semmit nem tudnak." (PrÃ©d 9:7) 2. AlvÃ¡skor szÃ¼netel a tudatos
gondolkozÃ¡s. â€žKimegyen a lelke... aznapon elvesznek az õ tervei." (Zsolt 146:4)
3. Az alvÃ¡s vÃ©get vet a mindennapi tevÃ©kenysÃ©gnek. â€žSemmi cselekedet,
okoskodÃ¡s, tudomÃ¡ny Ã©s bÃ¶lcsessÃ©g nincs a Seolban, ahovÃ¡ menendõ vagy." (PrÃ©d
9:12) 4. Az alvÃ¡s elvÃ¡laszt bennÃ¼nket az Ã©bren levõktõl Ã©s tevÃ©kenysÃ©geiktõl.
â€žTÃ¶bbÃ© semmi rÃ©szÃ¼k nincs semmi dologban, amely a nap alatt tÃ¶rtÃ©nik." (8.
vers) 5. A
normÃ¡lis alvÃ¡s az Ã©rzelmeket kÃ¶zÃ¶mbÃ¶sÃ-ti. â€žMind szeretetÃ¼k, mind gyûlÃ¶letÃ¼k,
mind gerjedezÃ©sÃ¼k immÃ¡r elveszett." (8. vers) 6. Az alvÃ³k nem dicsÃ©rik Istent.
â€žNem a meghaltak dicsÃ©rik az Urat." (Zsolt 115:17) 7. Az alvÃ¡s feltÃ©telezi az
Ã©bredÃ©st. â€žEljõ az Ã³ra, amelyben mindazok, akik a koporsÃ³kban vannak,
meghalljÃ¡k az Õ szavÃ¡t, Ã©s kijõnek." (Jn 5:28-29)[3]

Az
ember visszatÃ©r a porba. Ahhoz, hogy megÃ©rtsÃ¼k, mi tÃ¶rtÃ©nik az emberrel, amikor
meghal, ismernÃ¼nk kell az ember alkotÃ³rÃ©szeit is. A Biblia szerves egysÃ©gnek
Ã¡brÃ¡zolja az embert (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 7. fejezetÃ©t). A lÃ©lek szÃ³ olykor az egÃ©sz
embert jelenti, mÃ¡skor pedig az Ã©rzelmeit. Ezzel azonban nem azt tanÃ-tja, hogy
az ember kÃ©t kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ rÃ©szbõl Ã¡ll. Mert a test Ã©s a lÃ©lek csak egyÃ¼tt lÃ©tezik;
oszthatatlan egysÃ©get alkot.

Az ember teremtÃ©sekor a
fÃ¶ld porÃ¡nak (elemeinek) Ã©s az Ã©let leheletÃ©nek az egyesÃ-tÃ©sÃ©bõl jÃ¶tt lÃ©tre az
Ã©lõ lÃ©ny vagy lÃ©lek. Ã•dÃ¡m nem kapott lelket kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ lÃ©nykÃ©nt; õ vÃ¡lt Ã©lõ
lÃ©lekkÃ© (1MÃ³z 2:7; lÃ¡sd e kÃ¶nyv 7. fejezetÃ©t is). A halÃ¡lkor ennek fordÃ-tottja
tÃ¶rtÃ©nik: a fÃ¶ld pora az Ã©let lehelete nÃ©lkÃ¼l Ã¶ntudat nÃ©lkÃ¼li embert vagy
halott lelket jelent (Zsolt 146:4). A testet alkotÃ³ elemek visszatÃ©rnek a
fÃ¶ldbe, amelybõl jÃ¶ttek (1MÃ³z 3:19). A lÃ©leknek nincs a testtõl fÃ¼ggetlen
tudatos lÃ©te; egy bibliai szÃ¶veg sem jelzi, hogy a halÃ¡lban a lÃ©lek tudatos
lÃ©nykÃ©nt tovÃ¡bb Ã©l. ValÃ³ban, â€žAmely lÃ©lek vÃ©tkezik, annak kell meghalni" (Ez
18:20).

A
halottak tartÃ³zkodÃ¡si helye. Az Ã“testamentum hÃ©berÃ¼l seol-nak, az Ãšjtestamentum
pedig gÃ¶rÃ¶gÃ¼l hadÃ©s-nek nevezi azt a helyet, ahova az emberek a
halÃ¡lukkor jutnak. A SzentÃ-rÃ¡sban a seol a leggyakrabban a sÃ-rt jelenti.[4] A hadÃ©s jelentÃ©se a seol-hoz
hasonlÃ³.[5]

Minden
halott erre a helyre jut (Zsolt 89:49), igazak Ã©s gonoszak egyarÃ¡nt. JÃ¡kob ezt
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mondta: â€žsÃ-rva megyek fiamhoz a sÃ-rba [seol-ba]" (1MÃ³z 37:35). Amikor a
fÃ¶ld megnyitotta â€žaz õ szÃ¡jÃ¡t", hogy elnyelje a gonosz KÃ³rÃ©t Ã©s tÃ¡rsait,
â€želevenen szÃ¡llnak alÃ¡ a pokolba [seol-ba]" (4MÃ³z 16:30).

A seol magÃ¡ba zÃ¡rja az
egÃ©sz embert, amikor az meghal. Amikor Krisztus meghalt, leszÃ¡llt a sÃ-rba (a hadÃ©s-be),
de a feltÃ¡madÃ¡skor lelke elhagyta a sÃ-rt (a hadÃ©st, ApCsel 2:27, 31 vagy seolt,
Zsolt 16:10). Amikor DÃ¡vid megkÃ¶szÃ¶nte gyÃ³gyulÃ¡sÃ¡t Istennek, bizonysÃ¡got tett
arrÃ³l, hogy kimentette lelkÃ©t â€ža sÃ-rba [seol-ba] szÃ¡llÃ³k kÃ¶zÃ¼l" (Zsolt
30:4).

A sÃ-r nem
az Ã¶ntudatuknÃ¡l levõ emberek helye.[6] Minthogy a halÃ¡l tulajdonkÃ©ppen alvÃ¡s, a halottak Ã¶ntudatlan
Ã¡llapotban vannak a sÃ-rban a feltÃ¡madÃ¡sig, amikor a sÃ-r (hadÃ©s) kiadja
halottait (Jel 20:13).

A lÃ©lek visszatÃ©r
Istenhez. BÃ¡r
a test visszatÃ©r a porba., a lÃ©lek Istenhez tÃ©r vissza. Salamon azt mondta,
hogy a halÃ¡lban â€ža por fÃ¶lddÃ© lenne, mint azelõtt volt; a lÃ©lek pedig megtÃ©rne
Istenhez, aki adta volt azt" (PrÃ©d 12:9). (Az Ãºj katolikus fordÃ-tÃ¡sban a 7.
vers Ã-gy szÃ³l: â€ža por visszatÃ©r a fÃ¶ldbe, ahonnÃ©t jÃ¶tt, az Ã©ltetõ lehelet meg
az Istenhez, aki adta". Ez Ã¡ll az igazak Ã©s a gonoszok esetÃ©ben egyarÃ¡nt.

Sokak
elgondolÃ¡sa szerint ez a szÃ¶veg azt bizonyÃ-tja, hogy az ember lÃ©nyegi rÃ©sze
tovÃ¡bb Ã©l a halÃ¡l utÃ¡n. De a BibliÃ¡ban sem a hÃ©ber, sem a gÃ¶rÃ¶g [ruach],
illetve (pneuma) kifejezÃ©s nem jelent a testtõl fÃ¼ggetlen tudatos Ã©letre
kÃ©pes, Ã©rtelmes lÃ©nyt. Ezek a szavak inkÃ¡bb a â€žleheletre" utalnak - az egyÃ©n
lÃ©tÃ©hez nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen Ã©letszikrÃ¡ra, az Ã©let alapelemÃ©re, amely megelevenÃ-ti
az Ã¡llatot Ã©s az embert (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 7. fejezetÃ©t).

Salamon Ã-rta: â€žAz emberek
fiainak sorsa Ã©s az Ã¡llatok sorsa egy Ã©s ugyanaz a sors. Amint ezek meghalnak,
meghalnak azok is. Mindben egyforma az Ã©ltetõ lehelet (ruach), Ã©s nincs
az embernek tÃ¶bbje, mint az Ã¡llatnak... Mindkettõ ugyanarra a helyre jut.
Mindkettõ porbÃ³l lett, Ã©s minden visszatÃ©r a porba. Ã‰s ki tudja, vajon az ember
fiainak Ã©ltetõ lehelete [ruach] fÃ¶lfelÃ© szÃ¡ll-e, Ã©s vajon az Ã¡llatok
Ã©ltetõ lehelete [ruach] lefelÃ©, a fÃ¶ldbe szÃ¡ll-e?" (PrÃ©d 3:19-21 - Ãºj
kat. ford.). TehÃ¡t Salamon szerint a halÃ¡lban nincs kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g az ember Ã©s az
Ã¡llat lelke kÃ¶zÃ¶tt.

Salamon
kijelentÃ©se - hogy a lÃ©lek (ruach) visszatÃ©r Istenhez, aki adta - jelzi, hogy
az, ami visszatÃ©r Istenhez, egyszerûen az Ã©let alapeleme, amelyet Õ adott.
Semmi utalÃ¡s nincs arra, hogy a lÃ©lek vagy lehelet a testtõl fÃ¼ggetlen tudatos
lÃ©ny. Ez a ruach egyenlõ az â€žÃ©let leheletÃ©vel", amelyet Isten lehelt az elsõ
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emberbe, hogy megelevenÃ-tse, Ã©lõvÃ© tegye Ã©lettelen testÃ©t (vÃ¶. 1MÃ³z 2:7).

A SzentÃ-rÃ¡s
kÃ¶vetkezetes tanÃ-tÃ¡sa. Sok becsÃ¼letes keresztÃ©ny, aki nem tanulmÃ¡nyozta a Biblia halÃ¡lrÃ³l
szÃ³lÃ³, teljes tanÃ-tÃ¡sÃ¡t, nem tudja, hogy a halÃ¡l a feltÃ¡madÃ¡sig tartÃ³ alvÃ¡s.
FeltÃ©telezÃ©sÃ¼k szerint kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ igeszakaszok alÃ¡tÃ¡masztjÃ¡k azt az elkÃ©pzelÃ©st,
hogy a lÃ©leknek a halÃ¡l utÃ¡n Ã¶ntudattal bÃ-rÃ³ lÃ©te van. Ha azonban figyelmesen
tanulmÃ¡nyozzÃ¡k ezt a kÃ©rdÃ©st, felismerik a Biblia kÃ¶vetkezetes tanÃ-tÃ¡sÃ¡t, azt,
hogy a halÃ¡l az Ã¶ntudat megszûnÃ©sÃ©t okozza.[7]

Â

A
spiritizmus. Ha
a halottak teljesen Ã©rzÃ©ketlenek, kikkel lÃ©pnek Ã©rintkezÃ©sbe a spiritiszta
mÃ©diumok?

Minden becsÃ¼letes ember
elismeri, hogy e jelensÃ©geknek legalÃ¡bb egy rÃ©sze csalÃ¡s; de nem mindegyiket
lehet Ã-gy magyarÃ¡zni. NyilvÃ¡nvalÃ³, hogy valamilyen kapcsolat van a
termÃ©szetfÃ¶lÃ¶tti erõk Ã©s a spiritizmus kÃ¶zÃ¶tt!

1. A spiritizmus eredete. A spiritizmus akkor indult el,
amikor SÃ¡tÃ¡n elmondta elsõ hazugsÃ¡gÃ¡t Ã‰vÃ¡nak: â€žBizony, nem haltok meg" (1MÃ³z
3:4). Ez volt a lÃ©lek halhatatlansÃ¡gÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ elsõ prÃ©dikÃ¡ciÃ³. Ma vilÃ¡gszerte
sok vallÃ¡s akaratlanul is megismÃ©tli ezt a tÃ©vtant. Isten Ã-tÃ©lete azonban Ã-gy
hangzik: â€žAmely lÃ©lek vÃ©tkezik, annak kell meghalnia" (Ez 18:20). Sokan ezt az
isteni Ã-tÃ©letet az ellenkezõjÃ©re vÃ¡ltoztattÃ¡k, vagyis â€ža lÃ©lek, mÃ©g ha vÃ©tkezik
is, Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã©l".

A lÃ©lek halhatatlansÃ¡gÃ¡t
hirdetõ tÃ©ves tanÃ-tÃ¡s vezetett ahhoz a hiedelemhez, hogy a halÃ¡l Ã¶ntudatos
Ã¡llapot. Ahogy lÃ¡ttuk, ezek az Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sok teljesen ellentmondanak annak,
amit a Biblia errõl a tÃ©mÃ¡rÃ³l tanÃ-t. Ezek a pogÃ¡ny filozÃ³fiÃ¡bÃ³l - fõleg
PlatÃ³ntÃ³l - kerÃ¼ltek a keresztÃ©ny hitvallÃ¡sba a nagy hitehagyÃ¡s idejÃ©n (lÃ¡sd e
kÃ¶nyv 13. fejezetÃ©t). Ezek a hiedelmek elterjedtek a keresztÃ©nysÃ©gen belÃ¼l, Ã©s
ma is uralkodÃ³ nÃ©zetek.

A halottak
Ã¶ntudatos Ã¡llapotÃ¡t hirdetõ tan sok keresztÃ©nyt a spiritizmus elfogadÃ¡sÃ¡ra
indÃ-t. Ha a halottak Ã©lnek, Ã©s Isten kÃ¶zelÃ©ben vannak, miÃ©rt ne tudnÃ¡nak
szolgÃ¡lÃ³ lelkekkÃ©nt visszatÃ©rni a fÃ¶ldre? Ã‰s ha vissza tudnak jÃ¶nni, miÃ©rt ne
prÃ³bÃ¡lnÃ¡nk meg kapcsolatba lÃ©pni velÃ¼k, hogy meghallgassuk tanÃ¡csukat Ã©s
irÃ¡nyÃ-tÃ¡sukat; hogy elkerÃ¼ljÃ¼k a szerencsÃ©tlensÃ©get; vagy hogy
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megvigasztaljanak bÃ¡natunkban?

Ezekre az Ã©rvekre Ã©pÃ-tve
SÃ¡tÃ¡n Ã©s angyalai (Jel 12:4, 9) kapcsolatba lÃ©pnek emberekkel, hogy
elfogadtassÃ¡k velÃ¼k csalÃ¡saikat. Spiritiszta szeÃ¡nszokon eszkÃ¶zeik Ã¡ltal
megszemÃ©lyesÃ-tenek elhunyt rokonokat Ã©s barÃ¡tokat, szÃ-nlelt vigaszt Ã©s
bizonyossÃ¡got hozva az Ã©lõknek. IdõnkÃ©nt megjÃ¶vendÃ¶lnek bekÃ¶vetkezendõ
esemÃ©nyeket, Ã©s beteljesedÃ©sÃ¼k hitelt ad a szavaiknak, s Ã-gy az Ã¡ltaluk
hirdetett veszÃ©lyes eretneksÃ©gek a hitelessÃ©g lÃ¡tszatÃ¡t keltik, mÃ©g ha ellent is
mondanak a BibliÃ¡nak Ã©s Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek. SÃ¡tÃ¡n, miutÃ¡n elmozdÃ-totta a gonosz
ellen vÃ©dõ korlÃ¡tokat, akadÃ¡ly nÃ©lkÃ¼l fordÃ-thatja el az embereket Istentõl, a
biztos pusztulÃ¡s ÃºtjÃ¡ra terelve õket.

2.
Ã“vÃ¡s a spiritizmustÃ³l. Nem szÃ¼ksÃ©ges, hogy a spiritizmus bÃ¡rkit is megtÃ©vesszen. A Biblia
vilÃ¡gosan felfedi, hogy Ã¡llÃ-tÃ¡sai csalÃ¡sok. Amint lÃ¡ttuk, a Biblia elmondja,
hogy a halottak nem tudnak semmit; hogy Ã¶ntudatlanul fekszenek a sÃ-rban.

A Biblia nyomatÃ©kosan
megtiltja a halottakkal vagy a szellemvilÃ¡ggal valÃ³ kapcsolat minden
kÃ-sÃ©rletÃ©t. Azok, akik azt Ã¡llÃ-tjÃ¡k, hogy kapcsolatuk van a halottakkal, mint
ahogy azt a spiritiszta mÃ©diumok mondjÃ¡k ma, valÃ³jÃ¡ban a â€žhalottidÃ©zõkkel"
Ã©rintkeznek, akik â€žÃ¶rdÃ¶gi lelkek" (3MÃ³z19:31; vÃ¶. 5MÃ³z 18:10-11). Az Ãšr ezt a tevÃ©kenysÃ©get
utÃ¡latossÃ¡gnak nevezi, Ã©s azoknak. akik ezt gyakoroltÃ¡k, halÃ¡llal kellett
lakolniuk (3MÃ³z 19:31; 20:27; vÃ¶. 5MÃ³z 18:10-11).

Ã‰saiÃ¡s jÃ³l
jellemezte a spiritizmus balgasÃ¡gÃ¡t: â€žHa ezt mondjÃ¡k tinÃ©ktek: Tudakozzatok a
halottidÃ©zõktõl Ã©s a jÃ¶vendõmondÃ³ktÃ³l, akik sipognak Ã©s suttognak, hÃ¡t nem
Istentõl tudakozÃ³dik a nÃ©p? Az Ã©lõkÃ©rt a halottaktÃ³l kell-Ã© tudakozÃ³dni? A
tanÃ-tÃ¡sra Ã©s a bizonysÃ¡gtÃ©telre hallgassatok! Ha nem ekkÃ©nt szÃ³lnak azok,
akiknek nincs hajnaluk" (Ã‰sa 8:19-20). Csak a Biblia tanÃ-tÃ¡sai vÃ©dik meg a
keresztÃ©nyt e kÃ¼lÃ¶nben ellenÃ¡llhatatlan csalÃ¡sok ellen.

3. A spiritizmus megnyilvÃ¡nulÃ¡sai. A Biblia egy sor spiritiszta
tevÃ©kenysÃ©grõl tesz emlÃ-tÃ©st - kezdve a fÃ¡raÃ³ jÃ¶vendõmondÃ³itÃ³l, a ninivei Ã©s
babiloni varÃ¡zslÃ³ktÃ³l, csillagjÃ³soktÃ³l Ã©s bûbÃ¡josoktÃ³l az izraeli varÃ¡zslÃ³kig
Ã©s mÃ©diumokig -, Ã©s mindet elÃ-tÃ©li. PÃ©lda erre az endori halottidÃ©zõ Ã¡ltal
tartott szeÃ¡nsz, a Saul rÃ©szÃ©re vÃ©gzett szellemidÃ©zÃ©s, amivel ezt a fejezetet
kezdtÃ¼k.

A
SzentÃ-rÃ¡s ezt mondja: â€žMegkÃ©rdezÃ© Saul az Urat, de az Ãšr nem felelt nÃ©ki sem
Ã¡lomlÃ¡tÃ¡s, sem az Urim, sem a prÃ³fÃ©tÃ¡k Ã¡ltal" (1SÃ¡m 28:6). Istennek tehÃ¡t semmi
kÃ¶ze nem volt ahhoz, ami Endorban tÃ¶rtÃ©nt. Sault becsapta egy dÃ©mon, aki
megszemÃ©lyesÃ-tette a halott SÃ¡muelt. A kirÃ¡ly nem az igazi SÃ¡muelt lÃ¡tta. A
halottidÃ©zõ egy idõs ember alakjÃ¡t lÃ¡tta, mÃ-g Saul csak â€žmegismerte" vagy
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kikÃ¶vetkeztette, hogy az csak SÃ¡muel lehet (14. vers).

Ha elhisszÃ¼k azt, hogy az
a jelensÃ©g valÃ³ban SÃ¡muel volt, azt is el kell hinnÃ¼nk, hogy boszorkÃ¡nyok,
varÃ¡zslÃ³k, szellemidÃ©zõk, bûvÃ©szek, spiritisztÃ¡k vagy halottidÃ©zõk elõ tudjÃ¡k
hÃ-vni a halott igazakat, bÃ¡rhova mentek is halÃ¡lukkor; Ã©s azt is el kell
fogadnunk, hogy az istenfÃ©lõ SÃ¡muel Ã¶ntudatos Ã¡llapotban volt a fÃ¶lben, mert az
idõs ember â€ža fÃ¶ldbõl" jÃ¶tt fel (13. vers).

Ez a
szeÃ¡nsz nem remÃ©nyt adott Saulnak, hanem kÃ©tsÃ©gbe ejtette. MÃ¡snap
Ã¶ngyilkossÃ¡got kÃ¶vetett el (1SÃ¡m 31:4). De az Ã¡llÃ-tÃ³lagos SÃ¡muel megjÃ¶vendÃ¶lte,
hogy azon a napon Saul Ã©s fiai vele lesznek (1SÃ¡m 28:19). Ha igazat mondott
volna, arra kellene kÃ¶vetkeztetnÃ¼nk, hogy a halÃ¡l utÃ¡n az engedetlen Saul Ã©s az
igaz SÃ¡muel egy helyre kerÃ¼lt. De inkÃ¡bb arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre kell jutnunk,
hogy egy gonosz angyal hozta lÃ©tre e szeÃ¡nszon tÃ¶rtÃ©nt megtÃ©vesztõ esemÃ©nyeket.

4. Az utolsÃ³ csalÃ¡s.
A mÃºltban a
spiritizmus megnyilatkozÃ¡sai az okkultizmus vilÃ¡gÃ¡ra szorÃ-tkoztak, de Ãºjabban a
spiritizmus â€žkeresztÃ©ny" megjelenÃ©si formÃ¡t Ã¶ltÃ¶tt, hogy megtÃ©vessze a
keresztÃ©ny vilÃ¡got. Azt Ã¡llÃ-tva, hogy elfogadta Krisztust Ã©s a BibliÃ¡t, a
spiritizmus a hÃ-võk rendkÃ-vÃ¼l veszÃ©lyes ellensÃ©gÃ©vÃ© vÃ¡lt. KÃ¶rmÃ¶nfontan Ã©s
megtÃ©vesztõen dolgozik. A spiritisztÃ¡k â€ža BibliÃ¡t a meg nem Ãºjult szÃ-v tetszÃ©se
szerint magyarÃ¡zzÃ¡k, hogy komoly Ã©s lÃ©tfontossÃ¡gÃº igazsÃ¡gÃ¡t hatÃ¡stalanÃ-tsÃ¡k.
Azt hirdetik, hogy Isten legfontosabb tulajdonsÃ¡ga a szeretet, de azt gyenge Ã©rzelgõssÃ©ggÃ©
alacsonyÃ-tjÃ¡k, Ã©s nemigen tesznek kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get a jÃ³ Ã©s a rossz kÃ¶zÃ¶tt. Azt nem
veszik figyelembe, hogy Isten igazsÃ¡gos; hogy kÃ¡rhoztatja a bûnt, Ã©s azt sem,
hogy szent tÃ¶rvÃ©nye mit kÃ¶vetel. Az embereket arra tanÃ-tjÃ¡k, hogy a
TÃ-zparancsolatot holt Ã-rÃ¡snak tartsÃ¡k. A spiritizmus tetszetõs, megbabonÃ¡zÃ³
mesÃ©i foglyul ejtik az Ã©rzÃ©seket, Ã©s az embereket arra Ã¶sztÃ¶nzik, hogy ne
fogadjÃ¡k el a BibliÃ¡t hitÃ¼k alapjakÃ©nt."[8]

EzÃ¡ltal
bizonytalannÃ¡ lesz, hogy mi a jÃ³, Ã©s mi a rossz, Ã©s bÃ¡rki vagy bÃ¡rmilyen helyzet
vagy kultÃºra az â€žigazsÃ¡g" zsinÃ³rmÃ©rtÃ©kÃ©vÃ© vÃ¡lhat. Minden ember istennÃ© vÃ¡lhat,
teljesÃ-tve SÃ¡tÃ¡nnak azt az Ã-gÃ©retÃ©t, hogy â€žolyanok lesztek, mint az Isten"
(1MÃ³z 3:5).

ElõttÃ¼nk Ã¡ll â€ža
megprÃ³bÃ¡ltatÃ¡s ideje", â€žamely az egÃ©sz vilÃ¡gra eljõ, hogy megprÃ³bÃ¡lja a fÃ¶ld
lakosait" (Jel 3:10). SÃ¡tÃ¡n nemsokÃ¡ra nagy jeleket Ã©s csodÃ¡kat fog lÃ©trehozni;
mÃ©g egy utolsÃ³ erõfeszÃ-tÃ©st tesz a vilÃ¡g megtÃ©vesztÃ©sÃ©re. E mesteri csalÃ¡srÃ³l
szÃ³lva JÃ¡nos ezt mondta: â€žLÃ¡ttam... hÃ¡rom tisztÃ¡talan lelket... bÃ©kÃ¡khoz
hasonlÃ³kat... Ã¶rdÃ¶gi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a FÃ¶ldnek
Ã©s az egÃ©sz vilÃ¡gnak kirÃ¡lyaihoz, hogy egybegyûjtsÃ©k azokat a mindenhatÃ³ Isten
ama nagy napjÃ¡nak viadalÃ¡ra" (Jel 16:13-14; vÃ¶. 13:13-14).
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Csak azok
menekÃ¼lhetnek meg, akiket Isten hatalma megtart, mivel megerõsÃ-tettÃ©k
Ã©rtelmÃ¼ket a SzentÃ-rÃ¡s igazsÃ¡gÃ¡val, Ã©s csak azt fogadtÃ¡k el egyedÃ¼li
tekintÃ©lykÃ©nt. Mindenki mÃ¡s, aki nem rÃ©szesÃ¼l ebben a vÃ©delemben, Ã¡ldozatul
esik annak a csalÃ¡snak.

Az elsõ Ã©s mÃ¡sodik
halÃ¡l. A
mÃ¡sodik halÃ¡l a meg nem tÃ©rt bûnÃ¶sÃ¶k vÃ©gsõ bÃ¼ntetÃ©se, akiknek a neve nincs
beÃ-rva az Ã©let kÃ¶nyvÃ©be, ami az ezer esztendõ vÃ©gÃ©n kÃ¶vetkezik be (lÃ¡sd a 26.
fejezetet). Ebbõl a halÃ¡lbÃ³l nincs feltÃ¡madÃ¡s. SÃ¡tÃ¡n Ã©s a gonoszok
elpusztÃ-tÃ¡sÃ¡val egyÃ¼tt a bûn is megsemmisÃ¼l, Ã©s halÃ¡l sem lesz tÃ¶bbÃ© (1Kor
15:26; Jel 20:14; 21: 8). Krisztus megÃ-gÃ©rte, hogy â€žaki gyõz, annak nem Ã¡rt a
mÃ¡sodik halÃ¡l" (Jel 2:11).

A mÃ¡sodik
halÃ¡l szentÃ-rÃ¡si meghatÃ¡rozÃ¡sa alapjÃ¡n hihetjÃ¼k, hogy az elsõ halÃ¡l az,ami Ã•dÃ¡m
bûne kÃ¶vetkeztÃ©ben mindenkit elÃ©r - kivÃ©ve azokat, akik elragadtatnak. Az elsõ
halÃ¡l â€ža bûn elkorcsosÃ-tÃ³ hatÃ¡sakÃ©nt termÃ©szetszerûen sÃºjtja az emberisÃ©get."[9]

Â
A feltÃ¡madÃ¡s

A
feltÃ¡madÃ¡s â€žaz Ã©let Ã©s szemÃ©lyisÃ©g teljessÃ©gÃ©nek helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sa a halÃ¡l utÃ¡n".[10] Mivel az emberisÃ©g alÃ
halÃ¡lnak, feltÃ¡madÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©ge, hogy a sÃ-r utÃ¡n Ãºjra Ã©lhessen. Az Ã“- Ã©s
Ãšjtestamentumon Ã¡t Isten hÃ-rnÃ¶kei kifejeztÃ©k, hogy hisznek a feltÃ¡madÃ¡sban (JÃ³b
14:13-15;19:25-29; Zsolt 49:16; 73:24; Ã‰sa 26:19; 1Kor 15).

A feltÃ¡madÃ¡s bizonyossÃ¡ga
remÃ©nyt ad arra, hogy tÃºl a jelenlegi vilÃ¡gon, amelyben mindenkinek halÃ¡l a
sorsa, boldogabb jÃ¶võ vÃ¡r rÃ¡nk.

Krisztus
feltÃ¡madÃ¡sa. A
halott igazak halhatatlan Ã©letre valÃ³ feltÃ¡madÃ¡sa szoros kapcsolatban van
Krisztus feltÃ¡madÃ¡sÃ¡val, mivel a feltÃ¡madt Krisztus az, aki vÃ©gÃ¼l feltÃ¡masztja
a halottakat (Jn 5:28-29).

1. FontossÃ¡ga. Mi tÃ¶rtÃ©nt volna, ha Krisztus nem
tÃ¡madt volna fel? PÃ¡l Ã¶sszefoglalja a kÃ¶vetkezmÃ©nyeket: a) Nem volna Ã©rtelme az
evangÃ©lium hirdetÃ©sÃ©nek: â€žHa... a Krisztus fel nem tÃ¡madott, akkor hiÃ¡bavalÃ³ a mi
prÃ©dikÃ¡lÃ¡sunk" (1Kor 15:14). b) Nem volna bocsÃ¡nat a bûnÃ¶kre: â€žHa... Krisztus fel
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nem tÃ¡madott... [akkor] mÃ©g bûneitekben vagytok" (17. vers). c) Nem lenne Ã©rtelme
JÃ©zusban hinni: â€žHa... Krisztus fel nem tÃ¡madott, hiÃ¡bavalÃ³ a ti hitetek" (17.
vers). d) Nem lenne egyetemes feltÃ¡madÃ¡s: â€žHa azÃ©rt KrisztusrÃ³l hirdettetik,
hogy a halottak kÃ¶zÃ¼l feltÃ¡madott, mimÃ³don mondjÃ¡k nÃ©melyek tikÃ¶ztetek, hogy
nincsen halottak feltÃ¡madÃ¡sa?" (12. vers). e) Nem remÃ©nykedhetnÃ©nk a sÃ-ron tÃºli
Ã©letben: â€žHa... Krisztus fel nem tÃ¡madott... akik a Krisztusban elaludtak, azok is
elvesztek" (17-18. vers).[11]

2.
Testileg valÃ³ feltÃ¡madÃ¡s. Az a Krisztus, aki elõjÃ¶tt a sÃ-rbÃ³l, ugyanaz a JÃ©zus volt,
aki itt a fÃ¶ldÃ¶n testben Ã©lt. Most megdicsõÃ¼lt teste volt, de az is valÃ³sÃ¡gos test
volt. Olyan valÃ³sÃ¡gos volt, hogy senki sem vett Ã©szre semmi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get (Lk 24:
13-27; Jn 20:14-18).

JÃ©zus tiltakozott az
ellen, hogy valamilyen lÃ©lek vagy szellem volna. Ezt mondta tanÃ-tvÃ¡nyainak:
â€žLÃ¡ssÃ¡tok meg az Ã©n kezeimet Ã©s lÃ¡baimat... tapogassatok meg engem, Ã©s lÃ¡ssatok;
mert a lÃ©leknek nincs hÃºsa Ã©s csontja, amint lÃ¡tjÃ¡tok, hogy nÃ©kem van!" (Lk
24:39). Testi feltÃ¡madÃ¡sa valÃ³sÃ¡gÃ¡nak bizonyÃ-tÃ¡sÃ¡ra evett is elõttÃ¼k (43.
vers).

3.
HatÃ¡sa. A
feltÃ¡madÃ¡s erõvel tÃ¶ltÃ¶tte be Krisztus tanÃ-tvÃ¡nyait. A gyenge Ã©s rÃ©mÃ¼lt emberek
csoportjÃ¡t bÃ¡tor apostolokkÃ¡ formÃ¡lta, akik UrukÃ©rt bÃ¡rmit kÃ©pesek megtenni
(Fil 3:10-11; ApCsel 4:33). Ennek eredmÃ©nyekÃ©nt vÃ¡llalt missziÃ³munkÃ¡juk
megrÃ¡zta a rÃ³mai birodalmat, Ã©s felforgatta a vilÃ¡got (ApCsel 17:6).

â€žKrisztus feltÃ¡madÃ¡sÃ¡nak
bizonyossÃ¡ga adott cÃ©lt Ã©s erõt az evangÃ©lium prÃ©dikÃ¡lÃ¡sÃ¡nak (vÃ¶. Fil 3:10-11).
PÃ©ter Ãºgy beszÃ©lt â€˜JÃ©zus Krisztusnak a halÃ¡lbÃ³l valÃ³ feltÃ¡madÃ¡sÃ¡rÃ³l', mint ami
â€˜Ã©lõ remÃ©nysÃ©get' Ã©breszt a hÃ-võkben (1Pt 1:3). Az apostolok az â€˜õ feltÃ¡madÃ¡sÃ¡nak'
bizonyÃ-tÃ¡sÃ¡ra rendelt embereknek tekintettÃ©k magukat (ApCsel 1:22), Ã©s a
Krisztus feltÃ¡madÃ¡sÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ tanÃ-tÃ¡sukat az Ã“testamentum messiÃ¡si prÃ³fÃ©ciÃ¡ira
alapoztÃ¡k (ApCsel 2:31). â€˜Az Ãšr JÃ©zus feltÃ¡madÃ¡sÃ¡nak' szemÃ©ly szerinti
tanÃºikÃ©nt tudtak â€˜nagy erõvel' bizonysÃ¡got tenni (ApCsel 4: 33). Az apostolok
felkeltettÃ©k a zsidÃ³ vezetõk ellenÃ¡llÃ¡sÃ¡t, amikor hirdettÃ©k â€˜JÃ©zusban a
halÃ¡lbÃ³l valÃ³ feltÃ¡madÃ¡st'(2. vers). PÃ¡l, amikor a Szanhedrin elÃ© idÃ©ztÃ©k,
megmondta, hogy â€˜a halottak remÃ©nysÃ©ge miatt' van vÃ¡d alatt (ApCsel 23:6; vÃ¶.
24:21). A rÃ³maiaknak PÃ¡l azt Ã-rta, hogy JÃ©zus Krisztus â€˜megbizonyÃ-ttatott
hatalmasan Isten FiÃ¡nak... a halÃ¡lbÃ³l valÃ³ feltÃ¡madÃ¡sa Ã¡ltal' (RÃ³m 1:4). A
keresztÃ©ny a keresztsÃ©ggel tesz bizonysÃ¡got - magyarÃ¡zta az apostol - a
Krisztus feltÃ¡madÃ¡sÃ¡ban valÃ³ hitÃ©rõl (RÃ³m 6:4-5)."[12]

A
kÃ©t feltÃ¡madÃ¡s. Krisztus
azt tanÃ-totta, hogy kÃ©t egyetemes feltÃ¡madÃ¡s lesz: â€žaz Ã©let feltÃ¡madÃ¡sa" az
igazakÃ©, Ã©s â€ža kÃ¡rhozat feltÃ¡madÃ¡sa" a gonoszokÃ© (Jn 5:28-29; ApCsel 24:15).
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1. FeltÃ¡madÃ¡s az
Ã©letre. Azok,
akik az elsõ feltÃ¡madÃ¡skor tÃ¡madnak fel, boldogok Ã©s szentek (Jel 20:6). Õk nem
fognak az ezer esztendõ vÃ©gÃ©n a tûznek tavÃ¡ban meghalni (14. vers). Az Ã©letre
Ã©s halhatatlansÃ¡gra tÃ¶rtÃ©nõ feltÃ¡madÃ¡s (Jn 5:29; 1Kor 15:52-53) a mÃ¡sodik
adventkor valÃ³sul meg (1Kor 15:22-23; 1Thessz 4:15-18). Azok, akik ebben
rÃ©szesÃ¼lnek, tÃ¶bbÃ© nem halhatnak meg (Lk 20:36), hanem Ã¶rÃ¶kre egyÃ¼tt lesznek
Krisztussal.

Milyen
lesz a feltÃ¡madt test? Krisztushoz hasonlÃ³an a feltÃ¡madt szenteknek valÃ³sÃ¡gos
testÃ¼k lesz. Ã‰s ahogy Krisztus megdicsõÃ¼lt lÃ©nykÃ©nt tÃ¡madt fel, ez tÃ¶rtÃ©nik
majd az igazakkal is. PÃ¡l azt mondta, hogy Krisztus â€želvÃ¡ltoztatja a mi
nyomorÃºsÃ¡gos testÃ¼nket, hogy hasonlÃ³ legyen az Õ dicsõsÃ©ges testÃ©hez" (Fil
3:21). A meg nem dicsõÃ¼lt testet â€žÃ©rzÃ©ki testnek", a megdicsõÃ¼lt testet â€žlelki
testnek" nevezi. Az elõbbi halandÃ³ Ã©s romlandÃ³, az utÃ³bbi halhatatlan Ã©s
romolhatatlan. A halandÃ³bÃ³l halhatatlannÃ¡ vÃ¡ltozÃ¡s egy pillanat alatt tÃ¶rtÃ©nik
a feltÃ¡madÃ¡skor (lÃ¡sd 1Kor 15:42-54).

2. FeltÃ¡madÃ¡s a
kÃ¡rhozatra. A
gonoszok a mÃ¡sodik egyetemes feltÃ¡madÃ¡skor tÃ¡madnak fel, ami az ezer esztendõ
vÃ©gÃ©n lesz (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 26. fejezetÃ©t). Ezt a vÃ©gÃ-tÃ©let Ã©s kÃ¡rhozat kÃ¶veti (Jn
5:29). Ekkor tÃ¡madnak fel azok, akiknek a neve nincs az Ã©let kÃ¶nyvÃ©ben, Ã©s
â€žvettetÃ©nek a tûznek tavÃ¡ba". â€žEz a mÃ¡sodik halÃ¡l" (Jel 20:15, 14).

ElkerÃ¼lhettÃ©k
volna ezt a tragikus vÃ©get. A SzentÃ-rÃ¡s fÃ©lreÃ©rthetetlenÃ¼l elmondja a menekÃ¼lÃ©s
Isten Ã¡ltal kÃ-nÃ¡lt ÃºtjÃ¡t: â€žTÃ©rjetek meg, Ã©s forduljatok el minden vÃ©tketektõl,
hogy romlÃ¡sotokra ne legyen gonoszsÃ¡gotok. VessÃ©tek el magatoktÃ³l minden
vÃ©tketeket, amelyekkel vÃ©tkeztetek, Ã©s szerezzetek magatoknak Ãºj szÃ-vet Ã©s Ãºj
lelket! MiÃ©rt halnÃ¡tok meg?... Mert nem gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dÃ¶m a meghalÃ³ halÃ¡lÃ¡ban, ezt
mondja az Ãšr Isten. TÃ©rjetek meg azÃ©rt, Ã©s Ã©ljetek!" (Ez 18:30-32).

Krisztus azt Ã-gÃ©ri, hogy
â€žaki gyõz, annak nem Ã¡rt a mÃ¡sodik halÃ¡l" (Jel 2:11). Azoknak, akik elfogadjÃ¡k
JÃ©zust Ã©s az Ã¡ltala kÃ-nÃ¡lt Ã¼dvÃ¶ssÃ©get, leÃ-rhatatlan Ã¶rÃ¶mben lesz rÃ©szÃ¼k, amikor
visszajÃ¶n. Uruk Ã©s MegvÃ¡ltÃ³juk tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡ban sohasem mÃºlÃ³ boldogsÃ¡gban fogjÃ¡k
tÃ¶lteni az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡got.

Â
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â€žImmortality", SDA Encyclopedia, jav. kiad., 621.
oldal.
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A szÃ¡zadok folyamÃ¡n szÃ¡mos vallÃ¡s - evangÃ©likus,
reformÃ¡tus, anglikÃ¡n, baptista, kongregacionalista, presbiteriÃ¡nus, metodista
stb.) - kivÃ¡lÃ³ keresztÃ©ny egyÃ©nisÃ©gei magyarÃ¡ztÃ¡k a feltÃ©teles halhatatlansÃ¡g
bibliai tanÃ-tÃ¡sÃ¡t. A legkivÃ¡lÃ³bbak kÃ¶zÃ¶tt voltak a kÃ¶vetkezõk: a XVI.
szÃ¡zadban - dr. Martin Luther, William Tyndale, John Frith, George Wishart; a
XVII. szÃ¡zadban - Robert Overton, Samuel Richardson, John Milton, George
Wither, John Jackson, John Canne, John Tillotson Ã©rsek, dr. Isaac Barrow; a
XVIII. szÃ¡zadban - dr. William Coward, Henry Layton, Joseph N. Scott orvos,
dr. Joseph Priestly, Peter Pecard, Francis Blackburn esperes, William
Warburton pÃ¼spÃ¶k, Samuel Bourn, dr. William Whiston, dr. John Tot-tie, Henry
Dodwell professzor; a XIX. szÃ¡zadban - Timothy Kendrick pÃ¼spÃ¶k, dr. William
Thomson, dr. Edward White, dr. John Thomas, H. H. Dobney, Richard Whately
Ã©rsek, Henry Alford dÃ©kÃ¡n, James Pan-ton Ham, Charles F. Hudson, dr. Robert
W. Dale, Frederick W. Farrar dÃ©kÃ¡n, Herman Olshausen, Canon Henry Constable,
William Gladstone, Joseph Parker, John J. S. Perowne pÃ¼spÃ¶k, Sir George G.
Stokes, dr. W. A. Brown, dr. J. Agar Beet. dr. R. F. Weymouth. dr. Lyman
Abbott, dr. Edward Beecher, dr. Emmanuel Petavel-Olliff, dr. Franz Delitzsch,
Charles J. Ellicot pÃ¼spÃ¶k, dr. George Dana Boardman, J. H. Pettingell; a XX.
szÃ¡zadban Canon William, H. M. Hay Aitken, Eric Lewis, dr. William Temple,
dr. Gerardus van der Leeuw, dr. Aubrey R. Vine, dr. Martin J. Heinecken, David R. Davis, dr. Basil F.
C. Atkinson, dr. Emil Brunner, dr. Reinhold Niebuhr, dr. T. A. Kantonen, dr.
D. R. G. Owen. LÃ¡sd Question on Doctrine, 571-609. oldal; Froom, The
Conditionalist Faith of Our Fathers (Washington, D. C.; Review and
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Herald, 1965, 1966), 1. Ã©s 2. kÃ¶tet
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LÃ¡sd â€žDeath", SDA Bible Dictionary, jav. kiad.,
277-278. oldal
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R. L. Harris, â€žThe Meaning of the Word Sheol as Shown by
Parallels in Poetic Text," Journal of the Evangelical Theological Society;
1961. december, 129-135. oldal; lÃ¡sd mÃ©g SDA Bible Commentary,
jav. kiad., 3/999. oldal
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LÃ¡sd mÃ©g pÃ©ldÃ¡ul SDA Bible Commentary, jav. kiad.,
3/387. oldal

6.

Â

Egyetlen kivÃ©tel, amikor a seol jelkÃ©pesen (lÃ¡sd Ez
32:21) vagy a hadÃ©s egy pÃ©ldÃ¡zatban szerepel (Lk 16:23). A seol tÃ¶bb
mint hatvanszor fordul elõ az Ã“testamentumban, de sehol sem utal a halÃ¡l
utÃ¡ni bÃ¼ntetÃ©s helyÃ©re. Ez az elkÃ©pzelÃ©s kÃ©sõbb kapcsolÃ³dott a gyehennÃ¡hoz
(Mk 9:43-48), Ã©s nem a hadÃ©shez. Csak egy kivÃ©tel van (Lk 16:23). LÃ¡sd
mÃ©g SDA Bible Commentary, jav. kiad., 3/999. oldal

7.

Â

A kÃ¶vetkezõ szakaszokat problematikusnak gondoltÃ¡k a halÃ¡l
termÃ©szetÃ©rõl szÃ³lÃ³ bibliai tanÃ-tÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l. De az alaposabb vizsgÃ¡lat
azt mutatja, hogy teljes Ã¶sszhangban vannak a SzentÃ-rÃ¡s tÃ¶bbi rÃ©szÃ©vel.
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a) RÃ¡hel halÃ¡la. RÃ¡hel halÃ¡lÃ¡rÃ³l a SzentÃ-rÃ¡s azt
mondja, hogy â€žlelke kimÃ©ne" (1MÃ³z 35:18). Ez a kifejezÃ©s egyszerûen azt
jelzi, hogy utolsÃ³ tudatos pillanataiban Ã©s utolsÃ³ lÃ©legzetÃ©vel fiÃ¡nak nevet
adott. MÃ¡s fordÃ-tÃ¡sok Ã-gy adjÃ¡k vissza: â€žAmikor mÃ¡r-mÃ¡r elszÃ¡llt belõle a
lÃ©lek, mert haldoklott..." (Ãºj prot. ford.); â€žAmikor Ã©lete megszûnõben volt meg kellett ugyanis halnia..." (Ãºj kat. ford.)

b) IllÃ©s Ã©s a halott fiÃº. Amikor IllÃ©s imÃ¡dkozott,
hogy a sareptai Ã¶zvegy fiÃ¡nak lelke tÃ©rjen vissza, Isten a fiÃº felÃ©ledÃ©sÃ©vel
vÃ¡laszolt az imÃ¡jÃ¡ra (1Kir 17:21-22). Ez volt a test Ã©s az Ã©leterõ egyesÃ¼lÃ©sÃ©nek
eredmÃ©nye. EgymÃ¡stÃ³l elkÃ¼lÃ¶nÃ-tve egyiknek sem volt Ã©lete, sem Ã¶ntudata.

c) MÃ³zes megjelenÃ©se a hegyen. MÃ³zes megjelenÃ©se a
megdicsõÃ¼lÃ©s hegyÃ©n nem bizonyÃ-tÃ©k arra, hogy lÃ©teznek Ã¶ntudattal bÃ-rÃ³
lelkek, vagy hogy az Ã¶sszes igaz halott a mennyben van. RÃ¶viddel a
megdicsõÃ¼lÃ©s hegyi esemÃ©ny elõtt JÃ©zus megmondta tanÃ-tvÃ¡nyainak, hogy kÃ¶zÃ¼lÃ¼k
egyesek nem halnak meg addig, mÃ-g meg nem lÃ¡tjÃ¡k az ember FiÃ¡t eljÃ¶nni
orszÃ¡gÃ¡ban. PÃ©ternek, Jakabnak Ã©s JÃ¡nosnak beteljesedett ez az Ã-gÃ©ret (Mt
16:28; 17:3).

Krisztus a hegyen â€žmakettben" megmutatta Isten dicsõ
orszÃ¡gÃ¡t. Krisztus, a dicsõsÃ©g KirÃ¡lya, ott volt MÃ³zessel Ã©s IllÃ©ssel. Õk
kÃ©pviseltÃ©k a mennyek orszÃ¡gÃ¡nak kÃ©tfÃ©le polgÃ¡rÃ¡t. MÃ³zes a halott igazakat
kÃ©pviselte, akik a mÃ¡sodik adventkor feltÃ¡madnak a sÃ-rbÃ³l, IllÃ©s pedig az Ã©lõ
igazakat, akik elragadtatnak a Mennybe, anÃ©lkÃ¼l, hogy meghaltak volna (2Kir
2:11).

JÃºdÃ¡s bizonyÃ-tja, hogy MÃ³zes kÃ¼lÃ¶n feltÃ¡madÃ¡sban
rÃ©szesÃ¼lt. MÃ³zes feltÃ¡madÃ¡sa Ã©s eltemetÃ©se utÃ¡n (5MÃ³z 34:5-6) vita tÃ¡madt
MihÃ¡ly Ã©s az Ã¶rdÃ¶g kÃ¶zÃ¶tt MÃ³zes testÃ©Ã©rt (JÃºd 9). MÃ³zesnek a hegyen
valÃ³megjelenÃ©sÃ©bõl kÃ¶vetkeztethetõ, hogy az Ã¶rdÃ¶g elvesztette a csatÃ¡t, Ã©s
MÃ³zes feltÃ¡madt sÃ-rjÃ¡bÃ³l. Õ volt az elsõ, akirõl Krisztus feltÃ¡masztÃ³
hatalmÃ¡nak bizonyÃ-tÃ©kakÃ©nt nÃ©v szerint tudunk. Ez az esemÃ©ny nem szolgÃ¡l bizonyÃ-tÃ©kul
a lÃ©lek halhatatlansÃ¡gÃ¡nak tana mellett. InkÃ¡bb a test feltÃ¡madÃ¡sÃ¡nak tanÃ¡t
tÃ¡masztja alÃ¡.

d) A gazdag Ã©s LÃ¡zÃ¡r pÃ©ldÃ¡zata. Annak a tÃ¶rtÃ©netnek
a felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val, amelyet Krisztus a gazdag emberrõl Ã©s LÃ¡zÃ¡rrÃ³l mondott,
azt tanÃ-tjÃ¡k, hogy a halottak Ã¶ntudatos Ã¡llapotban vannak (Lk 16:19-31).
Sajnos azok, akik ezt Ã-gy magyarÃ¡zzÃ¡k, nem veszik tudomÃ¡sul, hogy ez
pÃ©ldÃ¡zat, aminek nem lehet minden rÃ©szletÃ©t szÃ³ szerint venni. A pÃ©ldÃ¡zatban
a halottak testÃ¼k rÃ©szeivel - mint szemÃ¼kkel, nyelvÃ¼kkel Ã©s ujjaikkal egyÃ¼tt kapjÃ¡k meg jutalmukat, illetve bÃ¼ntetÃ©sÃ¼ket; az igazak Ã•brahÃ¡m kebelÃ©n
lesznek, Ã©s a menny Ã©s a pokol hallÃ³tÃ¡volsÃ¡gon belÃ¼l van egymÃ¡stÃ³l; mindkÃ©t
osztÃ¡ly halÃ¡lakor kapja meg jutalmÃ¡t, illetve bÃ¼ntetÃ©sÃ©t - ellentÃ©tben
Krisztus tanÃ-tÃ¡sÃ¡val, amely szerint ez a mÃ¡sodik adventkor tÃ¶rtÃ©nik meg (Mt
25:311; Jel 22:12).
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De ez a tÃ¶rtÃ©net pÃ©ldÃ¡zat - Krisztus kedvelt tanÃ-tÃ¡si
mÃ³dszere. Minden pÃ©ldÃ¡zat cÃ©lja bizonyos lecke megtanÃ-tÃ¡sa, Ã©s amit JÃ©zus itt
meg akart tanÃ-tani, annak nem volt semmi kÃ¶ze a halottak Ã¡llapotÃ¡hoz. Ennek a
pÃ©ldÃ¡zatnak az a tanulsÃ¡ga, hogy fontos az Isten IgÃ©je szerint valÃ³ Ã©let.
JÃ©zus megmutatta, hogy a gazdag ember belefeledkezett az anyagi dolgokba, Ã©s
nem tÃ¶rõdÃ¶tt az Ã-nsÃ©get szenvedõkkel. Ã–rÃ¶k sorsunk a jelen Ã©letben dõl el, Ã©s
nincs mÃ¡sodik prÃ³baidõ. A SzentÃ-rÃ¡s a megtÃ©rÃ©shez Ã©s Ã¼dvÃ¶ssÃ©ghez vezetõ
kalauz, Ã©s ha nem figyelÃ¼nk Isten IgÃ©jÃ©nek intÃ©seire, nincs mÃ¡s, ami
Ã©rinthetnÃ© lelkÃ¼nket. Krisztus ezekkel a szavakkal fejezte be a pÃ©ldÃ¡zatot:
â€žHa MÃ³zesre Ã©s a prÃ³fÃ©tÃ¡kra nem hallgatnak, az sem gyõzi meg õket, ha valaki
a halottak kÃ¶zÃ¼l feltÃ¡mad" (Lk 16:31).

Krisztus csupÃ¡n felhasznÃ¡lt egyes fogalmakat egy jÃ³l
ismert zsidÃ³ tÃ¶rtÃ©netbõl, amelyben a halottak tÃ¡rsalognak egymÃ¡ssal. (Az
Ã•brahÃ¡m kebele Ã©s a hadÃ©s nagyon hasonlÃ³ fogalom volt a zsidÃ³ hagyomÃ¡nyban.
LÃ¡sd â€žDiscourse to the Greeks Concerning Hades", Josephus' Complete
Works, William Whiston fordÃ-tÃ¡sÃ¡ban [Grand Rapids; Kregel, 1960], 637.
oldal). TalÃ¡lunk a BibliÃ¡ban olyan pÃ©ldÃ¡zatot, amelyben a fÃ¡k beszÃ©lgetnek
(BÃ-r 9:7-15; vÃ¶. 2Kir 14:9). Senki sem prÃ³bÃ¡lnÃ¡ ezzel a pÃ©ldÃ¡zattal
bizonyÃ-tani, hogy a fÃ¡k tudnak beszÃ©lni. TehÃ¡t ne Ã©rtelmezzÃ¼k Krisztus
pÃ©ldÃ¡zatÃ¡t Ãºgy, hogy ellentmondjon annak a sokszorosan bizonyÃ-tott szentÃ-rÃ¡si
igazsÃ¡gnak Ã©s Krisztus szemÃ©lyes tanÃ-tÃ¡sÃ¡nak, amely szerint a halÃ¡l alvÃ¡s.

e) Krisztus Ã-gÃ©rete a latornak. Krisztus a
kereszten ezt Ã-gÃ©rte a latornak: â€žBizony mondom nÃ©ked: ma velem leszel a
Paradicsomban" (Lk 23:43). A Paradicsom nyilvÃ¡nvalÃ³an azonos a mennyel (2Kor
12:4; Jel 2:7). Ahogy a fordÃ-tÃ¡sban megjelenõ szÃ¶veg mondja, Krisztus a
Mennybe megy azon a pÃ©nteken, hogy IstennÃ©l legyen, Ã©s ezek szerint a lator
is. De a feltÃ¡madÃ¡s hajnalÃ¡n Krisztus maga mondta a lÃ¡ba elÃ© borulÃ³ MÃ¡riÃ¡nak:
â€žNe illess engem; mert nem mentem mÃ©g fel az Ã©n AtyÃ¡mhoz; hanem menj az Ã©n
atyÃ¡mfiaihoz, Ã©s mondd nÃ©kik: Felmegyek az Ã©n AtyÃ¡mhoz Ã©s a ti AtyÃ¡tokhoz, Ã©s
az Ã©n Istenemhez Ã©s a ti Istenetekhez" (Jn 20:17). Az angyal szavai jelzik,
hogy Krisztus a hÃ©t vÃ©gÃ©n a sÃ-rban volt. â€žJertek, lÃ¡ssÃ¡tok a helyet, ahol
fekÃ¼dt vala az Ãšr" (Mt 28:6).

Ellentmondott-e Krisztus Ã¶nmagÃ¡nak? EgyÃ¡ltalÃ¡n nem. E
szÃ¶veg Ã©rtelmezÃ©sÃ©t megoldjÃ¡k az Ã-rÃ¡sjelek. A Biblia korÃ¡bbi kÃ©zirataiban nem
voltak vesszõk, kettõspontok vagy a szavak kÃ¶zÃ¶tt szÃ³kÃ¶zÃ¶k. Az Ã-rÃ¡sjelek
beiktatÃ¡sa Ã©s a szavak szÃ©tvÃ¡lasztÃ¡sa alaposan megvÃ¡ltoztathatja a szÃ¶veg
Ã©rtelmÃ©t. A Biblia fordÃ-tÃ³i a legjobb megÃ-tÃ©lÃ©sÃ¼k szerint helyeztÃ©k el az
Ã-rÃ¡sjeleket, de munkÃ¡juk nem ihletett.

Ha a fordÃ-tÃ³k, akik Ã¡ltalÃ¡ban nagyszerû munkÃ¡t vÃ©geztek,
LukÃ¡cs 23:43-ban a vesszõt nem a â€žma" szÃ³ elÃ©, hanem utÃ¡na tettÃ©k volna, ez a
szÃ¶veg nem mondana ellent a halÃ¡lrÃ³l szÃ³lÃ³ tÃ¶bbi bibliai tanÃ-tÃ¡snak. Krisztus
szavai helyesen Ã©rtelmezve ezt jelentik: â€žBizony mondom nÃ©ked ma (ezen a
napon, amikor bûnÃ¶zõkÃ©nt meghalok), velem leszel a paradicsomban." JÃ©zus a
bibliai tanÃ-tÃ¡ssal Ã¶sszhangban biztosÃ-totta a latort, hogy vele lesz a
Paradicsomban, amely Ã-gÃ©ret az igazak feltÃ¡madÃ¡sa utÃ¡n, Krisztus mÃ¡sodik
adventjekor fog beteljesedni.
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f) ElkÃ¶ltÃ¶zni Ã©s Krisztussal lenni. â€žNekem az Ã©let
Krisztus, Ã©s a meghalÃ¡s nyeresÃ©g" - mondta PÃ¡l. â€žMert szorongattatom e kettõ
kÃ¶zÃ¶tt, kÃ-vÃ¡nvÃ¡n elkÃ¶ltÃ¶zni Ã©s Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkÃ¡bb jobb"
(Fil 1:21, 23). Vajon PÃ¡l azt gondolta, hogy a mennybe jut azonnal, amikor
meghal?

PÃ¡l sokat Ã-rt a Krisztussal valÃ³ egyÃ¼ttlÃ©trõl. Egyik
levÃ©lben Ã-rt azokrÃ³l, â€žakik elaludtak JÃ©zus Ã¡ltal". A mÃ¡sodik adventkor mondta - feltÃ¡madnak a halott igazak, Ã©s az Ã©lõ igazakkal egyÃ¼tt
elragadtatnak â€žaz Ãšr elÃ©be a levegõbe; Ã©s ekkÃ©ppen mindenkor az Ãšrral
leszÃ¼nk" (1Thessz 4:14, 17).

Ezzel a hÃ¡ttÃ©rrel lÃ¡tjuk, hogy a filippibeliekhez Ã-rt
levelÃ©ben nem ad rÃ©szletes magyarÃ¡zatot arrÃ³l, mi tÃ¶rtÃ©nik, amikor valaki
meghal. Csak kifejezÃ©st ad annak, hogy vÃ¡gyik elhagyni ezt a jelenlegi
nyugtalan lÃ©tet, Ã©s Krisztussal lenni, de semmit nem mond a halÃ¡l Ã©s
feltÃ¡madÃ¡s kÃ¶zÃ¶tti idõrõl. RemÃ©nysÃ©ge arra az Ã-gÃ©retre Ã¶sszpontosÃ-t, amely
szerint az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gon Ã¡t egyÃ¼tt lesz JÃ©zussal. A halottaknak nem hosszÃº
az az idõ, ami eltelik attÃ³l kezdve, hogy a halÃ¡l lezÃ¡rta a szemÃ¼ket, addig,
amÃ-g a feltÃ¡madÃ¡skor Ãºjra kinyitjÃ¡k. Mivel a halÃ¡l Ã¶ntudatlan alvÃ¡s, ezÃ©rt a
halottak nem Ã©rtÃ©kelik az idõ mÃºlÃ¡sÃ¡t, nekik Ãºgy tûnik, hogy a feltÃ¡madÃ¡s
hajnala a halÃ¡luk utÃ¡ni pillanatban jÃ¶n el. A hÃ-võnek a halÃ¡l nyeresÃ©g; nincs
tÃ¶bb kÃ-sÃ©rtÃ©s, megprÃ³bÃ¡ltatÃ¡s Ã©s bÃ¡nat. A feltÃ¡madÃ¡s pedig a dicsõ
halhatatlansÃ¡g ajÃ¡ndÃ©ka.
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White:A nagy kÃ¼zdelem, 496. oldal.
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â€žDeath",SDA Bible Dictionary, jav. kiad., 278.
oldal; vÃ¶. Questions on Doctrine, 524. oldal.
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â€žResurrection", SDA Bible Dictionary, jav. kiad.,
935. oldal.
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Questions on Doctrine, 67-68. oldal.
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â€žResurrection",SDA Bible Dictionary, jav. kiad.,
936. oldal.

http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 19 July, 2018, 16:05

