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szeptember 13–19.

Halál és feltámadás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 5:22, 29; Lukács 8:54-55; János 1:1-4; 
5:28-29; 11:11, 38-44

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él” (Jn 11:25). 

Az ember ösztönösen viszolyog a haláltól, mivel Isten csak életre, nem halálra 
teremtett. A halál gonosz betolakodó, nem szerepelt Isten tervében. 

Éppen ezért tanúsított Jézus különleges együttérzést a gyászolók iránt földi 
szolgálata idején. Amikor meglátta a naini özvegyasszonyt, aki egyetlen fiát 
temette, „könyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj” (Lk 7:13). Vigasztalta a meg-
tört szívű apát is, akiknek tizenkét éves lánya halt meg: „Ne félj, csak higgy” 
(Mk 5:36). Amikor a halál lesújt szeretteinkre, Jézust megindítja fájdalmunk. 
Együtt érzőn velünk sír.

Ám a könnyezésnél Krisztus jóval többet tesz. Saját halála és feltámadása által 
legyőzte a halált, nála vannak a halál kulcsai. Megígérte, hogy mindazokat fel-
támasztja örök életre, akik hisznek benne. Ez Isten Igéjének legnagyszerűbb 
ígérete. Máskülönben, ha valóban a halálé lenne az utolsó szó, hiábavaló vol-
na egész életünk, mindaz, amit valaha elértünk!

12. tanulmány
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szeptember 14. vasárnap

A HOLTAK ÁLLAPOTA

Az ószövetségi írók következetesen azt tartották, hogy az ember oszthatatlan 
egységet képez. A különböző héber kifejezések, amelyeket általában úgy for-
dítunk, hogy test, lélek, szellem csupán más-más szempontból közelítve írnak 
az ember egységéről. E nézőponttal összhangban a Szentírás több hasonlattal 
is utal a halálra, amelyek közül az alvás találó szimbólum, jól tükrözi ennek 
az állapotnak a bibliai értelmét (lásd Jób 3:11-13; 14:12; Zsolt 13:4; Jer 51:39; 
Dán 12:2). A halál az élet teljes vége, olyan öntudatlan állapot, amelyben nin-
csenek gondolatok, érzelmek, cselekedetek, mint ahogy nem léteznek kapcso-
latok sem (Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12).

Jézus korában viszont az emberre és főleg a halálra vonatkozó nézetre hatott a 
halhatatlan lélek pogány, dualista elképzelése, ami gyorsan elterjedt az akkor 
ismert világban.

Mit mondott Jézus a barátja, Lázár haláláról (Jn 11:11)?

Ezzel és más, hasonló szakaszokkal szemben számos keresztény úgy érvel, 
hogy Jézus hitt a lélek halhatatlanságában, ezért mondta a kereszten a lator-
nak: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23 :43). E 
mondat jelentését egészen megváltoztatja az, hogy hová rakjuk a kettőspon-
tot. (Tudnivaló, hogy az Újszövetség legrégebbi görög kézirataiban nincsenek 
írásjelek.) Ha a kettőspontot a „néked” után teszik, mint a legtöbb bibliafordí-
tásban, a szöveg azt fejezi ki, hogy Jézus és a lator még aznap a Paradicsomba 
ment. Ha pedig a kettőspont a „ma” után kerül, az a szöveg értelme, hogy 
Jézus biztosította a latort a jövőbeli megváltásról. Jézus szavai az üdvösség 
bizonyosságát hangsúlyozzák, nem pedig annak az idejét, hogy mikor léphet 
be a mennybe a lator. A szövegösszefüggés ezt erősíti meg. Először is, a lator 
nem azt kérte, hogy halálakor azonnal a mennybe jusson. Azzal fordult az Úr-
hoz, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön országával. Majd pedig három 
nappal később maga Jézus jelentette ki, hogy még nem ment fel az Atyához 
(Jn 20:17). Ez az igehely tehát nem azt tanítja, hogy a halottak lelke a menny-
be jutna a halál után.

Hitünk szerint a halál öntudatlan, alvó állapot. Miért olyan fontos tehát 
a feltámadásról szóló tanítás?

http://www.igemorzsa.hu/szombatiskola/osszesito_lap.html
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szeptember 15.hétfő

A FELTÁMADÁS REMÉNYE

A teremtéskor „formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett 
vala az ő orrába életnek leheletét.” Ennek következtében lett „az ember élő lé-
lekké” (1Móz 2:7). Ameddig Isten megtartja az élet leheletét egy élőlényben, 
addig az életben marad, amikor azonban elveszi belőle, meghal és visszatér a 
porba (Zsolt 104:29; Préd 12:9). Ez nem Isten önkényes döntése miatt, hanem 
a bűn elkerülhetetlen következményeként történik. Viszont jó hír, hogy Krisz-
tus által még a halál ellenére is van reményünk!

Mi mutat rá Jn 1:1-4 verseiben arra, hogy Jézusnak van hatalma feltámasz-
tani a halottakat? 

Krisztusnak élete van önmagában, mert Ő az élet (Jn 14:6). Mindent Ő te-
remtett meg, és hatalmában áll életet adni annak, akinek akar (Jn 5:21), tehát 
képes feltámasztani a holtakat. 

Hogyan történik meg a feltámadás (Lk 8:54-55)?

A Biblia szerint a feltámadás a halál állapotának visszafordítása. Akkor áll hely-
re az élet, amikor visszatér Istentől az élet lehelete. Így magyarázta el Lukács 
Jairus lányának feltámadását. Miután Jézus meghallotta, hogy a tizenkét éves 
lányka meghalt, elment a házukhoz és a gyászolóknak elmondta, a gyermek 
csak alszik. Majd „megfogta a leány kezét, és szólította: ’Leányom, ébredj!’ Ekkor 
visszatért bele a lélek [pneuma], és azonnal felkelt” (Lk 8:54-55, új prot. ford.). 
Jézus isteni szavára az Istentől jövő életelem visszatért a kislányba. Lukács a 
görög pneuma szót használja, ami azt jelenti, hogy „szél”, „lehelet” vagy „lélek”. 
Emberekkel kapcsolatban a Biblia e szó alatt sosem olyan tudatos, külön létező 
egységet ért, ami a testtől függetlenül is képes volna élni. Ebben a szövegben 
egyértelmű utalást találunk az élet leheletére.

A halál olyannyira megszokottá vált, hogy már-már természetesnek vesz-
szük. Hogyan tanulhatunk meg bízni Istennek az örök életre vonatkozó 
ígéreteiben, még ha most a halál tűnik is győztesnek? 
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szeptember 16. kedd

A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÍTÉLET

Az eddig tanulmányozott gondolatokból arra következtethetnénk, hogy a fel-
támadás csak kevés embert érint. Jézus azonban megerősítette, hogy eljön az 
idő, amikor „mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és 
kijőnek” (Jn 5:28-29). Feltámad mindenki, aki hisz és aki nem, igaz és bűnös, 
megváltott és elveszett egyaránt. Amint Pál is kijelentette: „lesz feltámadásuk a 
halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak” (ApCsel 24:15). 

Végül mindenki feltámad a halálból. Mi az a két örök sors, amelyeknek 
egyike mindannyiunkra vár (Jn 5:28-29)?

Nem azt jelenti a feltámadás egyetemessége, hogy az utolsó napon majd min-
denki elkezdheti a boldog, örömteli örök életet. „És sokan azok közül, akik 
alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gya-
lázatra és örökkévaló utálatosságra” (Dán 12:2). 

A Biblia azt tanítja, hogy Isten minden ember élete felett ítéletet tart, mindenki 
örök sorsa felől dönt, aki valaha élt (Préd 12:16; Róm 2:1-11). Az isteni íté-
let végrehajtása nem történik meg közvetlenül az egyes emberek halála után, 
hanem csak a feltámadást követően. Egészen addig a megváltottak és az elve-
szettek is öntudatlanul alszanak a porban. Maga a feltámadás még nem jelent 
sem jutalmat, sem büntetést, de ez az előfeltétele annak, hogy az ember vagy 
az örök életre, vagy az örök kárhozatra kerüljön.

A két feltámadásról szólva Jézus utalt rá, hogy a sorunk feletti döntés a tette-
ink erkölcsi minőségének (jó vagy rossz) alapján hangzik majd el. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a cselekedetek üdvözítenének. Ellenkezőleg! Jézus világo-
san kimondta, hogy üdvösségünk kizárólag a Megváltóba vetett hitünktől függ  
(Jn 3:16). Akkor miért veszi figyelembe a tetteinket? Azért, mert azokból tűnik 
ki, hogy hiszünk-e Krisztusban, őszintén átadtuk-e magunkat neki vagy sem 
(Jak 2:18). A cselekedetek mutatják meg, hogy még mindig „holtak” vagyunk-e 
a vétkeink és bűneink miatt (Ef 2:1), vagy ahogy másutt fogalmaz Pál: „meghal-
tatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6:11).

Gondolkozzunk el a kétféle örök sorsról, ami mindannyiunkra vár! Ha 
bármi is akadályozna abban, hogy örök életre jussunk, miért nem dön-
tünk úgy most rögtön, hogy elszakadunk attól? Hiszen ugyan mi lehet 
nagyobb veszteség az örök élet elszalasztásánál? 
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szeptember 17.szerda

AMIT JÉZUS A POKOLRÓL MONDOTT

Jézus két görög kifejezéssel (hadēs és gehenna) szólt a halálról és a kárhozatra 
jutók büntetéséről. A „pokolra” vonatkozó elterjedt nézet miatt nagy körülte-
kintéssel vegyük fontolóra ezt a kérdést!

A hadēs a héber se ôl szó megfelelője, ami a holtak birodalmára vonatkozóan 
a leggyakrabban használt ószövetségi kifejezés. E szavak egyszerűen azt je-
lentik, hogy sír, vagyis az a hely, ahová minden ember kerül a halálakor. Nem 
utalnak sem büntetésre, sem jutalomra. Viszont van egy szöveg, amelyben 
úgy tűnik, hogy a hadēs a büntetéssel kapcsolatos, mégpedig a gazdagról és 
Lázárról szóló példázatban. 

Olvassuk el Lk 16:19-31 verseit! Mi az alapvető tanítása ennek a résznek 
(főként a 27-31. verseknek)? Miért nem támasztható alá e példázattal az 
a gondolat, hogy halálakor az ember azonnal vagy a Paradicsomba vagy a 
pokolba jut?

Ez a példázat nem a holtak állapotával foglalkozik. Jézus korában elterjedt, 
de nem biblikus nézet volt az, ami a hátterét képezte ennek a fontos tanulság-
ra mutató példázatnak: jövendő sorsunkat az életünk során meghozott napi 
döntéseink határozzák meg. Ha elutasítjuk az Istentől kapott világosságot, a 
halál után már nem lesz alkalmunk változtatni. A példabeszéd szó szerinti 
értelmezésére tett minden kísérlet számos, megoldhatatlan problémához ve-
zet. Valójában a kép részletei szándékosan visszásnak tűnnek, mutatva, hogy 
Jézus nem szó szerinti, hanem képletes értelemben beszélt.  

Mire figyelmeztetett Jézus a pokollal kapcsolatban (Mt 5:22, 29-30; 23:33)?

A pokol szó számos bibliafordításban tizenegyszer hangzik el Jézustól. Az Új-
szövetség a görög gehenna kifejezést használja, a héber G  Hinnom, „Hinnom 
völgye” névből. Az Ószövetség szerint a Jeruzsálemtől délre található völgyben 
gyakorolta Akház és Manasse király a szörnyűséges pogány szertartást, gyerme-
kek elégetését Molok tiszteletére (2Krón 28:3; 33:6). Később az istenfélő Jósiás 
király vetett véget ennek a gyakorlatnak (2Kir 23:10). Az ott elkövetett bűnök 
miatt hangzott el Jeremiás próféciája arról, hogy majd „öldöklés völgyének” ne-
vezik a helyet (Jer 19:6; 7:32-33). Ezért a zsidók szemében ez a völgy az utolsó 
ítéletnek és a meg nem tért bűnösök büntetésének jelképévé vált. Jézus képle-
tesen szólva mondta ezt a nevet, anélkül, hogy a büntetés idejének és helyének 
bármilyen részletéről is szólt volna, amelyeket más bibliai szakaszokban meg-
találunk. A pokol viszont nem az örökké tartó büntetés helyszíne. 
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szeptember 18. csütörtök

JÉZUS LEGYŐZTE A HALÁLT

Miért éppen Lázár feltámasztása volt az a csodatétel, ami megkoronázta 
Krisztus földi szolgálatát (Jn 11:38-44)?

Jézus még két embert feltámasztott a halálból, de egyik eset sem volt annyira 
drámai, mint ez. Lázár már négy napja halott volt, amint Márta is említette a 
sírnál. Jézus teljes napvilágnál hajtotta végre a csodát, jeruzsálemi, tiszteletre 
méltó tanúk tömege előtt. Nem lehetett semmisnek venni ezt a bizonyítékot. 
Viszont még Lázár feltámadásánál is sokkal fontosabb volt Jézus feltámadása. 
Mivel Jézusnak élete van Önmagában, nemcsak arra van hatalma, hogy feltá-
massza a halottakat és életet adjon, akinek csak akar (Jn 5:21), hanem ebből 
következően a saját életét is leteheti, majd újból felveheti (Jn 10:17-18). Ezt 
meggyőző erővel bizonyította is feltámadásával. 

Hogyan függ össze Krisztus feltámadásával a miénk? Üdvösségünk szem-
pontjából miért olyan nagy a jelentősége Krisztus feltámadásának (1Kor 
15:17-20)?

Vitathatatlan, hogy Krisztusnak van hatalma letörni a halál láncait. Feltámadt 
a sírból azoknak zsengéjeként, akik elaludtak benne. Az Ő feltámadása garan-
tálja minden hívő feltámadását, mert nála vannak a halál kulcsai (Jel 1:17-18).

„A hívő ember számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Isten 
helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önmagá-
ban hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felruházta 
Őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember 
voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja” (Ellen G. White: Jézus élete. 
Budapest, 1989, Advent Kiadó. 694. o.). 

Oly nagy a halál hatalma, hogy csak az lehet képes visszaadni az életet, 
aki megteremtette azt. Ezek szerint miért olyan fontos bízni abban, hogy 
ígérete szerint Jézus képes feltámasztani, amit meg is fog tenni?
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szeptember 19.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Lázár, jöjj ki!” c. 
fejezet, 441-451. o. és „Feltámadott az Úr” c. fejezet, 688-694. o.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő Isten 
Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve kiáltja: 
’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’ A 
halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják… életre kelnek. 
A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben… ’Halál! hol a te 
fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?’ (1Kor 15:55) – kiáltják. Az élő igazak és 
a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad össze” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó. 550. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1.  Mindenki küzd a halál valóságával, látszólagos végérvényességével és 

értelmetlenségével. Milyen jelentősége lenne az emberi életnek, ha 
valóban úgy volna, ahogy sokan gondolják, hogy nincs Isten, nincs 
remény az örök életre, nincs feltámadás? Mi értelme lehetne egyálta-
lán, ha minden élő meghal, sőt még az emlékezetük is örökre elvész? 
A feltámadás bibliai tanítása hogyan adhatja meg a választ erre a 
máskülönben megoldhatatlan helyzetre?

2.  Milyen veszélyek rejlenek a halhatatlan lélek gondolatában? Miért ter-
jeszti olyan nagy hévvel Sátán ezt a Bibliával ellentétes nézetet? Milyen 
szerepet kap ez a vallási elgondolás az utolsó időben? Soroljunk fel 
olyan lehetséges megtévesztő gondolatokat, amelyektől védelmet élvez 
mindenki, aki a halál alatt a feltámadásig tartó alvást ért! 
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SZIGETI JENŐ:
TENNI KÉSZ (Mk 10:46-52)  

Lelkedre várunk, Uram,
hitetlenül, görcsös félelemmel,
mint a jerikói vak,
ki várta egykor a gyógyulást.
És Jézus meghallotta
a lelkes hozsannák
kábító hangzavarából
felhangzó sikolyt.
Névtelen követe így bíztatta:
„Bízzál! Kelj fel! Hív téged”.
S a vak, Jézus szavára látott.
Ma is bízni kell, nem csak bizakodni.
Talpra kell állni akkor is, ha fáj,
mert a Mester hívott, és Lelke
csak a tenni kész emberekre száll.




