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MINDENSZENTEK 

Krisztus Szeretete Egyház – Horváthné Éva tanításvázlata – Ságvár, 2020. 10. 28. 
 

Mindenszentekkor, az emberek az elhunyt szeretteikre emlékeznek. 
De a mindenszentek és a halottak napja között különbség van, és ezt nem mindenki tudja.  
A mindenszentek november elseje, egy keresztény ünnep, ami az elhunyt üdvözültek emléknapja.  
November 2-a pedig, a halottak napja, amikor az összes elhunytról megemlékezünk.  
Ebbe beletartoznak az üdvözült és a nem üdvözült elhunytak is.  
Mi nem minden elhunytról tudhatjuk azt, hogy a földi élete során újjászületett vagy sem. 
Hisszük, hogy valaha kimondták azt, hogy Jézus te vagy az Uram és sokan a mennyben vannak. De ezt 
egyedül csak Isten tudja. (pl. a Hiszekegy imáját elmondták a templomban) 
Az ember örökéletű szellemi lény, és az ember szelleme soha nem semmisül meg.  
A lényegi valónk a szellemünk, van lelkünk és testben élünk.  
Az igazi létezésünk a szellemi birodalomból ered.  
A fogantatás pillanatában Isten leküldi az emberi szellemet az anyaméhbe, és így válik az embrió élő 
lénnyé. 
Jakab 2,26 azt írja, hogy a test halott (élettelen) szellem nélkül. 

A létezés szakaszait, azon keresztül láthatjuk meg, ahogy Jézus testet öltött.  
Szellemi lényként ő már a megszületése előtt is létezett, majd a földi sátorházában élt és szolgált, a 
kereszthalála majd feltámadása után visszament a mennybe az Atyához.  
János 14,12 ….én az én Atyámhoz megyek. 
Tehát a létezés 3 szakasza: a születésünk előtti élet, a fizikai testünkben töltött idő, és a testünk elmúlása 
utáni élet.   
Egy kevés ideig fizikai testben élünk itt a földön, majd ismét a szellemi világban folytatjuk az utunkat.  
Azt írja az Ige, hogy ezen a földön átutazók vagyunk. 
1Péter 2,11. Egyszerű fordítás 
…csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van… 
Az ember hármas összetételéből csak a test az, amely egy idő után visszatér a földbe.  
A halál egyedül a test végpusztulását jelenti.  
1Mózes 3,19. Egyszerű fordítás 
…visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét porrá leszel.  
Ez a testünkre vonatkozik. 
Az elmúlás pillanatában a testből kiköltözik az ember szelleme és lelke, és átlép a nem látható világba, ahol 
tovább él.  
A Lukács evangéliumban azt bizonyítja Isten Igéje, hogy a test elmúlásával nincs vége az életnek.  
A kérdés az, hogy miután az ember kilehelte a lelkét és szellemét, hová fog kerülni?  
Lukács 16,19-31. Egyszerű fordítás 
19. Jézus ezt mondta: „Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb 
ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte.  
20. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak.  
21. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jóllakhasson, de csak a 
kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. 
22. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok oda vitték, ahol most Ábrahám él. A gazdag is 
meghalt, és eltemették,  
23. de ő a halottak országába került. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a 
távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt.  
24. Ekkor felkiáltott: »Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott 
ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz!« 



 2 

25. De Ábrahám így válaszolt: »Fiam, emlékezz csak! Amíg a földön éltél, részed volt minden földi 
jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés, meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked 
pedig a szenvedés a részed.  
26. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át 
hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki.« 
27. Ekkor a gazdag így kérte: »Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához!  
28. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrődés helyére!« 
29. De Ábrahám így válaszolt: »Nekik ott van Mózes Törvénye és a próféták írásai, hallgassanak 
rájuk!« 
30. De a gazdag tovább vitatkozott: »Nem úgy van, Atyám! Ha valaki a halottak közül megy vissza 
hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket.« 
31. Ábrahám így válaszolt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg 
őket, ha valaki feltámad a halottak közül.«” 
Ez az igeszakasz több mindent bizonyít,  
- A szellemi világban két hely létezik: a menny és a pokol. Sok ember nem hisz a pokol létezésében, pedig 
éppolyan valóságos hely, mint a mennyország. 
- a fizikai halálunk után az életünknek nincs vége. 
- a menny és a pokol között nincs átjárás. Aki a mennybe megy az ott marad, aki a pokolba megy az meg 
ott marad, és a helyüket nem hagyhatják el. 
- alátámasztja, hogy nincs szellemjárás. Nem küldte el a földre Ábrahám Lázárt. 
A Bibliában sehol nem található olyan rész, ahol az van leírva, hogy az elhunytak szellemei 
visszalátogatnak a földre.  
- a Zsidó levél azt bizonyítja, hogy nincs reinkarnáció,  
Zsidó 9,27. 
27. És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:  
Az ember csak egyszer hal meg. 
- kik juthatnak a mennybe  
Jakab 2,5. 
5. Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy 
gazdagok legyenek hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet azoknak ígért, akik Őt 
szeretik? 
Lukács 12,21. 
21. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. 
A halottak napjáról az egyszerű falusi nép úgy tartotta, hogy ekkor járnak vissza a halottak szellemei. 
Ezt a tévhitet még tovább bonyolítja, hogy az angolszász kultúrkörből származó, a kelta mitológiára 
visszavezethető halloween szokásai sajnos kezdenek elterjedni. (Halloween okt. 31.) 
Ennek is az az alapelve, hogy a halottak szellemei ezen a napon visszatérnek a földre.  
Mivel a szellemjárás nem egyezik a bibliai tanításaival, ezért ettől távol kell tartani magunkat.  
A keresztényeknek a halloween helyett a reformációt kellene ünnepelni október 31-én, amely Luther Márton 
nevéhez fűződik. 
Egyes népcsoportok hisznek abban, hogy a halottak szellemei visszajárnak.  
Istennek nem tetsző dolog az, hogy okkultista szellemmel rendelkező személyekre hallgassunk.   
Okkultista jelentése: ördögi természetfeletti erőket működtető személy. (varázslás, mágia, spiritizmus, 
kártyavetés, szellemidézés, jóslás, halottlátó, stb.) 
Mi ne forduljunk tanácsért a jövendőmondókhoz!  
3Mózes 19,31.  
31. Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal 
megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.  
Nekünk a mindentudás Istenétől kell tudakozódnunk, nem pedig halottlátóktól, vagy jósló szellem hatalma 
alatt álló személyektől.  
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Ésaiás 8,19. 
19. És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik 
sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 
Amikor valakinek egy elhunyt személy szellemét megidézik, azt egy olyan gonosz és megtévesztő szellem 
teszi, aki képes az elhunyt személy képében megjelenni.  
De Isten azt mondja, hogy maradjunk meg a világosság ösvényén, és ne hajoljunk el attól semerre sem!  
Példabeszédek 4,27. 
27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól.  
Ami a sötétség oldaláról származik, azt mindig el kell utasítani, Jézus nevében!  
Pál apostol aki újjá volt születve, kitudta parancsolni a szolgáló leányból a jósló szellemet Jézus nevét 
használva.  
Apostolok cselekedetei 16,16-18.  
16. Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, akiben 
jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.  
17. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos Istennek szolgái, 
akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.  
18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a 
szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az 
órában.  
Van egy ellenpélda. 
Skéva fiai viszont nem voltak újjászületve, ezért nem is tudták kiparancsolni a gonosz szellemet Jézus neve 
által.  
Apostolok cselekedetei 19,13-20. 
13. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, 
akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. 
14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala.  
15. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik vagytok?  
16. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellemvolt, és legyőzvén őket, hatalmat vett 
rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.   
17. Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak 
vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.  
18. És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. 
19. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, 
mindenki szeme láttára elégették. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer 
ezüstpénznek.  
20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala. 
Skéva fiai csak utánozták az apostolokat. Újjászületés nélkül nem lehet Jézus nevét használni.  
Apostolok cselekedetei 4,12. Egyszerű fordítás  
Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! Az Ő neve az egyetlen a világon, amely 
által az emberek üdvösségre juthatnak!” —  
Az újjászületett keresztény ember szelleme visszatér a Mennybe, oda, ahonnan jött.  
Az apostoli levelek az újjászületett keresztényekről nem azt állítják, hogy meghaltak, hanem hogy elaludtak 
Krisztusban. A kettő között különbség van. 
A hívő ember ígéretet kapott arra, hogy Jézus visszajövetelekor feltámadnak azok, akik elaludtak! Így a 
találkozás reménye is vigasztalja azokat, akiknek szerettei előrementek.  
Pál apostol kihangsúlyozza, hogy vigasztaljuk ezzel a gyászolókat.  
1Thessalonika 4,13–18.  
13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy 
ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 



 4 

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus 
által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.  
15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr 
eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.  
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először 
azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban; 
17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy 
találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.  
18. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.    
Bátorítsuk szeretteinket, hogy a halál nem más, mint kilépés a testből és átlépés a szellemi birodalomba. A 
Mennyben lévők serege várja a hívők érkezését.  
A különböző kultúrákban más-más módon élik meg szeretteik eltávozását.  
Van, ahol mély szomorúságban gyászolnak, míg másutt ünnepelnek.  
Ünneplik azt, hogy hozzátartozójuk előrement abba a hazába, ahonnan valójában származunk. Minket se 
emésszen a bánat, mert ha a földről távozókat még életükben üdvösségre vezetjük, akkor biztosak lehetünk 
abban, hogy az Úr Jézushoz kerülnek.  
Jézus visszajövetele egyre közelibb, mikor is Isten feltámasztja a Krisztusban elhunytakat.  
Jézus azt mondja:  
János 11,25.  
25. Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él;   
Jézus így tanít a szellemi újjászületésről: „Szükség néktek újonnan születnetek.” Mert aki nem születik újjá, 
nem láthatja meg Isten országát. (Ján. 3,3.)  
Ezek is Jézus szavai:  
János 14,6.   
6. Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.   
Jézus elkészítette számunkra az utat a mennyei hazába. ( 
Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely 
által kellene nékünk megtartatnunk.  
Az örök élet Isten ajándéka, kegyelemből adja, és hit által nyerhetjük el.  
Efézus 2,8-9. Egyszerű fordítás 
8. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti 
érdemetek, hanem Isten ajándéka!  
9. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. 
Az újjászületést nem helyettesítheti a vízkeresztség, konfirmáció vagy bérmálás, áldozatok bemutatása, 
bűnök megvallása, a vallási törvények, szokások betartása.  
NEM hoz üdvösséget az intellektuális teológia, a vallásos hit, a gyülekezetbe járás, imádságok mormolása, 
bibliaolvasás, erkölcsösség, jó cselekedetek vagy bármi más, amiben az emberek bíznak, hogy majd 
megtartja őket.  
Mindezekben ugyan tökéletesnek mondhatta magát Nikodémus, aki egy vallási vezető volt, de Jézus így 
szólt hozzá:  
János 3,7.  
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.  
Életbevágóan fontos a szellemi újjászületés. Jézus az egyedüli út a mennybe.   
Akinek hit ébred a szívében, hogy Jézust befogadja, ahhoz megvallást kell tennie, 
hogy az igazi valós lénye, szelleme, belső embere újjászülessen, és üdvösséget nyerjen.  
Újjászületés nélkül nincs üdvösség. 
Azt mondja Isten Igéje:  
Róma 10,9–10. 
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9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Most pedig teljes hittel és szívvel mondjuk el az üdvösség imáját. 
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.  
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.  
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.  
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!  
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm!  
Jézus, Úrrá teszlek az életem felett!  
Jézus, Te vagy az én Uram és Megváltóm. 
 Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.  
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztított 
minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság. Köszönöm Neked drága Jézusom. 
Ámen.  
2Korinthus 5,17. 
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 
Az embernek csak a földi élete során van lehetősége újjászületni. Ámen! 

 

 
 

 


