
17. Mi által kaphat a bűnös ember örök életet?

János 3:16

18. Mikor kapnak a Jézusban hívők örök életet?

1Thessalonika 4:15-17

Az ember teremtésekor Isten a föld porát használta, amelybe saját életét lehelte.
Az ember ezáltal élő lélekké vált. A halál beálltakor az élet lehelete visszatér
Istenhez, a test pedig a földbe, amelyből vétetett.

A halálban alvó személy semmit sem tud a körülötte történtekről. Az életerő –
amely képessé tette a gondolkodásra, mozgásra és érzékelésre – visszatért Istenhez.
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6. Mi történik velünk amikor meghalunk?

A Biblia rámutat arra, hogy a bűn következménye a halál, de Isten örök
életet kínál azoknak, akik bíznak abban, hogy Jézus megváltja őket
bűneikből. Az első, Bibliában leírt hazugsággal Sátán bátorította Évát, hogy
nyugodtan vétkezhet anélkül, hogy meghalna. Azóta Sátán mindig
megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy valójában senki nem hal meg,
hanem csak másik létformába kerül át.
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1. Milyen anyagból készítette Isten az embert?

1Mózes 2:7

2. Hogyan tette Isten az embert élő lélekké?

1Mózes 2:7
Isten nem helyezett lelket az emberbe. Valójában az élet leheletét adta neki. Amikor
Isten az élet leheletét fújja egy testbe, az élő lélekké válik. Ha az élet lehelete
elhagyja a testet, az ember halott lélekké lesz. Mondhatnánk így is:
test + élet lehelete = élő lélek

3. Mi történik a vétkező lélekkel?

Ezékiel 18:20

4. Mihez hasonlította Jób a leheletet, amit Isten lehelt az orrába?

Jób 27:3
A héber szövegben a vers két része ugyanazt mondja különböző szavakkal. A
negyedik vers is egy példa erre. A ’lélek’-nek fordított héber szót a Biblia más
helyein lélegzetnek vagy szélnek fordították.

5. A halál beálltakor mi történik az Istentől származó lélekkel?

Prédikátor 12:9
Ahogy a teremtéskor Isten az élet leheletét lehelte az emberbe, úgy tér vissza az
Istenhez, amikor meghalunk.

6. Jézus szerint mi a halál?

Lukács 8:52; János 11:11-14
Jézus megmondta, hogy aki meghal, feltámad az Ő szavára az idők végén, hogy
megkapja megérdemelt jutalmát. Addig azonban a halottak békésen nyugszanak,
mintha aludnának. Nem tudják, mi történik körülöttük.

7. Mi történik a gondolatainkkal, ha meghalunk?

Zsoltárok 146:3-4

8. Tudnak-e valamit a halottak?

Prédikátor 9:7,12

9. Hol alszanak a halottak?

Dániel 12:2

10. Mikor jönnek ki a halottak sírjaikból?

János 5:28-29

11. Vajon a halottak fent a mennyben vannak, és Istent dicsőítik?

Zsoltárok 115:17

12. Péter szerint Dávid halálakor felment a mennybe?

Ap. Cselekedetei 2:29,34

13. Természetéből eredően ki halhatatlan egyedül?

1Timótheus 6:15-16

14. Válhat-e halhatatlanná a halandó ember?

1Korinthus 15:51-53

15. Mivel természettől fogva halandók vagyunk, hogyan kapunk örök
életet?

Róma 6:23

16. Ki kapja meg az örök élet ajándékát?

Máté 19:16-17




