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Állj ellen a gonosznak! 
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MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA 
 

„Nem inkább Istent kellene megkérdeznünk? Nem az ő tanácsát kellene kérnünk? 
Miért kérdezzék az élők a holtakat?” — Ésaiás 8,19/b. Egyszerű fordítás  

ÜNNEPNAPOK — A mindenszentek és a ha-
lottak napja közötti különbség nem mindenki 
számára világos, mert a két, egymást követő ün-
nepnap összemosódott. A november 1-e, a min-

denszentek egy keresztény ünnep, ami az üdvö-
zültek emléknapja. November 2-a, a halottak 
napja az elhunytakról való megemlékezés nap-
ja, amelybe a nem üdvözültek is beletartoznak. 
A halottak napjáról az egyszerű nép úgy tartot-
ta, hogy ekkor járnak vissza a halottak szelle-
mei. A dolgot tovább bonyolítja, hogy az angol-
szász kultúrkörből származó, a kelta mitológiá-
ra visszavezethető halloween (okt. 31.) szokásai kezdenek terjedni. Ennek az alapgon-
dolata, hogy a halottak szellemei ezen a napon visszatérnek a földre. Mivel a szellem-
járás nem egyezik a bibliai tanokkal, ezért ettől el kell határolódni! 

TÉVHITEK — Nem tagadható, hogy egyes népcsoportokban hisznek abban, hogy a 
halottak szellemei visszajárnak. Sőt, megtapasztalásiak is lehetnek ezen a téren! De 
egy újjászületett hívőnek, akit a Szent Szellem vezérel, kérnie kell a különbségtétel 
szellemét, hogy megláthassa, mi az igei dolog, és mi ellentétes azzal. (Ez. 44,23) Sok-
szor nehéz eldönteni egy szellemi megtapasztalás eredetét, ezért nagyon óvatosnak 
kell lenni. És természetesen, csak a világosság útját szabadna követni! Ami a sötétség 
oldaláról származik, azt következetesen el kell utasítani, a Jézus nevében! Pál apostol 
is kiparancsolta a szolgáló leányból a jósló szellemet. (Csel. 16,16-18) Ma is ugyanezt 
az eljárást kell folytatni! Nos, a Biblia a következőket tényként állítja: Amikor egy új-
jászületett hívő meghal, akkor angyalok jönnek érte, s a szellemét és a lelkét felviszik 
a mennybe. (Luk. 16,19-31) A Bibliában sehol nem található olyan rész, amelyben Is-
ten engedélyezné, hogy az elhunytak szellemei visszalátogathatnának a földre.  

ÚTMUTATÁS — Isten nem tűri, hogy okkultista szellemmel rendelkező személyek-
re hallgassunk! (5Móz. 18,14) Mi ne forduljunk tanácsért a jövendőmondókhoz! (3Móz. 
19,31) Nekünk a mindentudás Istenétől kell tudakozódnunk, nem pedig halottlátóktól, 
vagy jósló szellem hatalma alatt álló személyektől. (Ésa. 8,19) Tehát, az esetek több-
ségében, amikor valakinek egy elhunyt személy szelleme megjelenik, az egy olyan go-
nosz és megtévesztő szellem, aki képes ezt előidézni. De ritkábban előfordulhat olyan 
eset is, amikor Isten ad a hívőknek álmot vagy bepillantást a szellemi világba egy el-
hunyt személlyel kapcsolatban. A különbség viszont abban van, hogy egy mennyei lá-
tást mindig Isten működtet, és nem egy ember. Ha ezt ember kezdeményezi, akkor az a 
varázslás kategóriájába tartozik. Az igaz Isten tanácsa az, hogy maradjunk meg a vilá-
gosság ösvényén, és ne hajoljunk el attól semerre sem! (Péld. 4,25-27)        —bf— 

Akié a Fiú, azé az élet! 
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HALOTTAK NAPJÁN – AZ ÖRÖK ÉLETRŐL 
 

„Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! Az Ő neve az egyetlen 
a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak!” — Ap.csel. 4,12.  EFO 

KI JUT A POKOLBA? — Sok ember nem hisz a pokol lé-
tezésében, pedig éppolyan valóságos hely, mint a menny-
ország. (Luk. 16,23) A pokolnak fordított hádész szó olyan 
helyet jelent, ahol a halott szellemek tartózkodnak. (Mát. 
25,46) Amikor az újjá nem született emberek meghalnak, 
a szellemük és lelkük erre a helyre kerül, de ez nem az 
örök otthonuk. A pokol csak ideiglenes gyűjtőhely a meg 
nem tértek számára, de nem az újjászületett hívők szá-
mára! Isten az utolsó ítéletnél a halált és a poklot is a 
tüzes tóba veti. Nem kell ahhoz gonosznak lenni, hogy va-
laki a pokolba kerüljön. Számtalan jó szándékú, becsüle-
tes ember is oda kerül, ha Isten nélkül él, és nem fogadja 
el élete Urának és Megváltójának Jézus Krisztust. Legjob-
ban teszed, ha a megváltatlan világot elvezeted az Úr Jé-
zushoz, hogy az ő örök lakhelyük is a mennyei Atya orszá-
gában lehessen. Megértést kell kapnod a pokolról, mert 
az arra ösztönöz majd, hogy hirdesd az Evangéliumot. Ha 
megérted, mi az ára annak, ha valaki Jézus nélkül éli az 
életét, elkezded megosztani a világgal Jézus Krisztust. 

KI KERÜL A MENNYBE? — Ehhez az ember szellemének újjá kell születnie! A haláluk 
után csak azok kerülhetnek a mennybe, akik még a földi életükben befogadták Jézust a 
szívükbe! Colton 4 évesen 90 percet töltött a mennyben, ahol mély megértést kapott az 
örök életről. Ezért kérdezte meg a környezetét egy elhunyttal kapcsolatban: benne élt 
Jézus? Az újjászületés szükséges az üdvösséghez. Az újjászületés azonban NEM vízkereszt-
ség, gyülekezeti tagság, konfirmáció vagy bérmálás, áldozatok bemutatása, bűnök meg-
vallása, a vallási törvények betartása. Ugyanígy NEM hoz üdvösséget az intellektuális te-
ológia, a vallásos hit, a gyülekezetbe járás, imádságok mormolása, bibliaolvasás, erköl-
csösség, jó cselekedetek vagy bármi más, amiben az emberek bíznak, hogy majd meg-
tartja őket. Mindezekben tökéletesnek mondhatta magát Nikodémus, aki egy vallási ve-
zető volt, de Jézus így szólt hozzá: „„NNee  ccssooddáálldd,,  hhooggyy  aazztt  mmoonnddáámm  nnéékkeedd::  SSzzüükksséégg  nnéékk--
tteekk  úújjoonnnnaann  sszzüülleettnneetteekk””. (Ján. 3,7) Milliók abban bíznak, hogy az előbb felsoroltakban 
van a megváltásuk. És milliók fognak elveszni újjászületés nélkül, mert félrevezették 
őket a szellemi újjászületés tekintetében. Nagyon fontos, hogy a figyelmünket az örök-
kévaló életünk felé fordítsuk. Ne hagyjuk, hogy félrevezessenek minket az örökkéva-
lóság dolgaiban olyanok, akik maguk is elveszettek. Hogyan lehet Jézust az életünk Urá-
vá tenni? Egy tudatos döntést kell hozni, majd hangosan elimádkozni: HHiisszzeemm,,  hhooggyy  IIss--
tteenn  FFiiaa,,  JJéézzuuss  mmeegghhaalltt  éérrtteemm,,  mmaajjdd  ffeellttáámmaaddtt  ééss  mmaa  iiss  ééll!!  ÚÚrrrráá  tteesszzlleekk,,  JJéézzuuss,,  aazz  ééllee--
tteemm  ffeelleetttt!!  KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  mmeeggvváállttoottttááll  aazz  éélleetteedd  áárráánn!! (Róm. 10,9-10)   —bf— 

    

Akiben él a Fiú, annak 
örök élete van. Akiben 
viszont nem él az Isten 
Fia, annak nincs örök 

élete. 1Ján. 5,12. EFO 


