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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

27. hitelv

A millennium és a bûn vége
„Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem
kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő” (Jel 20:4, 5).
A Jelenések könyve 20. fejezete beszél a millenniumról – arról az ezer évről,
amely alatt Sátán a földön lesz megkötözve, Krisztus pedig szentjeivel
együtt uralkodik a mennyben (Jel 20:1-4). Ennek a szakasznak a végén fog
Isten véget vetni a bűnnek, és hatályba léptetni a végső ítéletet. Ez az ítélet
fog megsemmisíteni mindent, ami a bűnnel kapcsolatos: Sátánt, az angyalait, a bűnösöket és még a halált is. A Jelenések könyve 19. és 20. fejezetében olvashatunk a bűnös világ végső eseményeiről, a bűn végéről és Isten
tervének dicsőséges csúcspontjáról.

Elöljáróban
A millennium bibliai tanítás. Bár maga a millennium szó nem jelenik
meg a Bibliában, a Jelenések könyve 20. fejezete beszél Krisztus uralkodásának ezer esztendejéről. Két elterjedt nézet van ezzel a fontos bibliai tanítással kapcsolatban:
Az első tanítás Krisztus második eljövetele elé helyezi ezt az ezer évet. Az
elmélet szerint a béke kora lesz a földön, amikor mindenki megtér.
A második tanítás szerint a millennium Jézus második eljövetele után
lesz. Az ezen a nézeten lévők is két főcsoportra oszlanak. Az első nézet azt
tanítja, hogy Jézus titokban fog eljönni, elragadja az egyházat, majd a földön nagy nyomorúság lesz. A másik nézetet vallók szerint Jézus második eljövetele szó szerinti, látható esemény lesz, ekkor a feltámadt igazak és az
élő igazak elragadtatnak, hogy Urukkal találkozzanak és a mennybe menjenek, ahol ezer évig fognak uralkodni.

Mérlegelésre
A hetednapi adventisták abban hisznek, hogy Krisztus második eljövetele a millennium előtt következik be. Ha elolvassuk a Jelenések könyve 19. és
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20. fejezeteit, láthatjuk, hogy ott a végidő eseményei azok sorrendjében
vannak leírva. Ebből világossá válik, hogy a második eljövetel mintegy
megnyitja az ezeréves uralmat, de nem a földön, hanem a mennyben (Jel
20:4). Jézus visszatérésekor megtörténik az első feltámadás, amikor minden
szent feltámad. Az élő igazakkal együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak
Jézussal, és a mennybe menjenek (1Thessz 4:16, 17).
1. A millennium ideje alatt a föld néptelen lesz, Sátán megkötöztetik, a
szentek pedig a mennyben uralkodnak. Jézus második eljövetele minden
bűnöst elpusztít a földön. A feltámadt és az élő szentek Jézussal együtt felvitettek. Sátán viszont az angyalaival együtt a kietlen földön van (Jel 20:1-3). A
mennyben lévő szentek Jézussal uralkodnak, nekik adatott az ítélet munkája (Jel 20:4; 1Kor 6:2, 3). Átvizsgálják a bűnösök szomorú sorsát, hogy kijelentsék, az elő Isten ítélete igazságos és tisztességes.
2. A millennium után a föld megtisztíttatik a bűntől és annak hatásaitól,
és új földet teremt az Úr. Az ezer év végén az új Jeruzsálem Jézussal és a
szentjeivel leszáll a földre (Jel 21:2). Feltámadnak a gonoszok (Jel 20:5), és
Sátánt szabadon bocsátják (Jel 20:3). Isten ítélete megsemmisíti Sátánt, a
bűnösöket és minden gonoszt. Új föld jön létre (Jel 21:1; 2Pt 3:13).

Gyakorlati alkalmazás
1. A millennium Jézus második eljövetelével kezdődik. Olvasd el a Jel
19:11-21 verseit!
2. Mielőtt Jézus eljön, milyen események következnek be?
Jel 22:11:
___________________________________________________________________
Dán 12:1:
___________________________________________________________________
Jel 16:
___________________________________________________________________

2

hit27.qxd

2007.11.06.

23:28

Page 3

3. Amikor Krisztus másodszor megjelenik, mi történik az igazakkal?
1Thessz 4:16: „Először _______________ a Krisztusban ________________.”
Jel 20:5: „Ez az ________________________ ________________________.”
1Thessz 4:17: „Azután mi, akik ____________________, és megmaradunk,
velük együtt _____________________________ felhőkön az Úr fogadására a
_____________________, és így _______________________ az Úrral leszünk.”
4. Amikor Krisztus visszajön, mi történik a gonoszokkal?
Jel 19:21: A gonoszok „pedig _______________________________ a lovon
ülő __________________________, amely a szájából jött ki.”
A gonosz halottak nem támadnak fel, amíg „el nem telt az ___________
esztendő” (Jel 20:5).
5. Amikor Jézus visszajön, mi történik Sátánnal?
Jel 20:1-3:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sátán megkötözése alatt azt értjük, hogy cselekvésképtelenné válik. Mivel a szentek a mennyben vannak, a gonoszok pedig halottak, nincs ember a földön. Ezért Sátánt a körülmények láncai kötözik meg – nincs semmi,
amit tehetne, nincs akit elhitethetne.
A millennium alatti események:
1. Krisztus a mennyben uralkodik a szentekkel.
Jel 20:4: A szentek „életre keltek, és _______________________________ a
________________________ ___________________ esztendeig.”
2. A szentek ítélkeznek.
Jel 20:4: „És láttam __________________________: helyet foglaltak rajtuk,
és _________________ hatalmat kaptak.” Erre az ítéletre utal Pál az 1Kor 6:2,
3-ban: „Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak __________
_________? …Vagy nem tudjátok, hogy _____________________ fölött is ítélkezünk majd?”
Kétségtelen, a szenteknek lehetőségük lesz, hogy ezidő alatt megértsék,
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hogyan bánik Isten az emberiséggel. Megbizonyosodnak róla, hogy Isten
méltányos, szerető és igazságos Isten.
3. Mi történik Sátánnal a millennium alatt?
Jel 20:1-3: ______________________________________________________
Sátán az Éden óta szüntelen azon tevékenykedett a földön, hogy megtévessze az embereket. Mindenfelé láthatjuk keze nyomát: összetört otthonok, tönkrement életek, betegség, szenvedés, viszályok, katasztrófák, kórházak, börtönök és háborúk. De ekkor Isten cselekvésképtelenné teszi őt ezer
esztendőre.
Jel 20:2, 3: „Megragadta a ________________, az ősi _________________,
aki az ________________ és a ________________, megkötözte ____________
esztendőre, levetette a _______________________, bezárta, és pecsétet tett
rá, hogy meg ne ______________________ többé a ____________________,
amíg el nem telik az _______________ esztendő.”
4. Mit jelent az, hogy meg van láncolva?
A körülmények láncát – mert ekkor Sátán nem tud senkit megkísérteni
vagy bántani. A szentek a mennyben vannak, a gonoszok halottak, tehát
Sátán abban az értelemben van láncon, hogy nem tud semmit sem tenni,
nem tud senkit sem megcsalni. Csupán azzal töltheti az idejét, hogy végiggondolja az Isten és törvénye elleni lázadásának szörnyűségét, és
annak következményeit. Várja, hogy beteljesedjen rajta és követőin Isten
végső ítéletének rettenetes ígérete.
A millenniumot záró események:
1. Krisztus leszáll a földre szentjeivel és az új Jeruzsálemmel.
Jel 21:2: „És a szent várost, az ________ ___________________________ is
láttam, amint alászáll a ____________________ az Istentől, felkészítve, mint
egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.”
2. A gonoszok felkelnek sírjaikból.
Az ezer év feltámadással kezdődik és záródik (Jel 20:5). Az első feltámadáskor az __________________________________ támadnak fel. A második
feltámadásban már csak a gonoszoknak van részük.
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Jn 5:29: „Akik a jót tették, az _________________ __________________ fel,
akik pedig a ___________________ cselekedték, az _____________________
________________________ fel.”
3. Miért támasztja fel Isten a gonoszokat, hogy aztán újra elpusztítsa őket?
Róm 14:10, 11: „Hiszen __________________________ oda fogunk állni Isten _____________________________ elé. …így szól az Úr, bizony előttem fog
__________________________ _________________________ térd, és minden
__________________ ____________________________________ fogja Istent.”
Az összes elveszett ember, Sátánnal és az ő angyalaival együtt, megbizonyosodik Isten igazságosságáról, és elismeri, hogy Jézus az Úr. A bűn soha nem fogja többé megrontani Isten tökéletes világegyetemét.
4. Sátán fogsága befejeződik.
Amikor feltámadnak a gonoszok, Sátán utolsó csalásán munkálkodik
majd. Megkísérli összegyűjteni a gonoszokat Isten ellen, ezért „elmegy,
hogy ____________________________ a népeket a _____________________
________________ sarkán” (Jel 20:8).
5. Sátán megtámadja a szent várost.
Jel 20:9: „És felvonultak a __________________________, és bekerítették a
_____________________ táborát és a ___________________________ várost.”
6. Mindenki, aki valaha is élt a földön, ott fog találkozni Isten hatalmas
trónja előtt, valaki a város falain belül, mások pedig a város falain kívül.
Jel 20:12: „És könyvek ___________________________ ki… és a halottak a
könyvbe _____________________ alapján _________________________ meg
cselekedeteik szerint.”
7. Annak ellenére, hogy Sátán a gonoszokkal együtt meghajlik Isten
előtt, egy utolsó, elkeseredett kísérletet tesz, hogy bevegyék a várost. Ebben
a pillanatban hajtja végre Isten igazságosságának végső ítéletét.
Jel 20:9: „De tűz szállott alá az ___________, és _________________ őket.”
Jel 20:14: „És a _______________ és a ___________________ belevettetett
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a ______________ ________________: ez a második __________________, a
tűz tava.”
8. A tűz elpusztítja Sátánt és a bűnösöket, és megtisztítja a földet. A romokból pedig Isten „új eget és új földet” teremt, „mert az első _________ és
az első _____________ elmúlt” (Jel 21:1).
9. Sátán és a gonosz pusztulásával, az új ég és új föld megteremtésével
véget ér a nagy küzdelem Krisztus és Sátán között.
Olvasd el a Jel 21:4, 5 verseit, és sorold fel, milyen áldások várnak a
szentekre:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pokol
1. A pokol Sátán és a gonoszok pusztulásának és büntetésének a helye
és állapota. Ez a bűn ára, ami a halál (Róm 6:23).
2. Mikor fogja a pokol tüze elpusztítani a gonoszokat?
Jel 20:14, 15: „És a ________________ és a _______________ belevettetett
a _____________ tavába: ez a második __________________, a tűz tava. Ha
valakit nem találtak beírva az _______________ könyvébe, azt a tűz tavába
vetették.”
A pokol mint a gonoszok büntetése a millennium végén következik be.
Nem olyan helyről van szó, amely most is létezne.
3. A Biblia a pokolról mint örök tűzről beszél. Mit jelent ez?
Júd 7: „Sodoma és Gomora (...) ______________________ tűz büntetését
szenvedik.” Ha az „örök tűz” örökké égő tüzet jelent, akkor Sodoma és Gomora most is ég, ugye? Nem. Az „örökké” szó, amikor a pokolra utal, akkor
olyan büntetésről beszél, amely végérvényes: nem időben, hanem hatásában örök. Így, amikor Krisztus az „örök tűzről” beszél, amely az ördögnek és
az angyalainak készíttetett (Mt 25:41), akkor nem olyan büntetésről beszél,
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amely örökké tart, hanem olyanról, amely teljes és végleges, amit a gonoszok nem élhetnek túl.
4. Mit jelent akkor a „gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön örökké” (Jel
14:11; 19:3; 20:10) kifejezés?
Ézsaiás 34:9, 10 versei beszélnek a tűzről, amely elpusztítja Edomot, és
azt mondja, hogy „nem alszik el sem éjjel, sem nappal, folyton gomolyog a
füstje.”
2Móz 21:6 azt mondja, hogy a rabszolga „örökösen” szolgálja az urát.
Mindegyik esetben behatárolt időt jelent az „örökké” szó: amíg Edom el
nem pusztult, vagy amíg a rabszolga élt. Ugyanígy, a pokol szenvedése
mindaddig megmarad, amíg a gonoszok meg nem semmisülnek.
Zsolt 92:7: A gonoszoknak „végül mégis el kell ______________________.”
Mal 4:1: „Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az ___________________
______________________. Olyan lesz minden _________________ és minden
________________________, mint a polyva, és ___________________ őket az
az eljövendő nap – mondja a Seregek Ura –, nem marad sem ___________,
sem __________________.”

Kulcsszavak
Millennium: ezeréves periódus, amely Jézus második eljövetelét követi,
és amely alatt Jézus és a szentjei uralkodnak.
A második halál: a bűnösök halála, amely Isten ítéletének a következménye. A millennium végén következik be. Ezt pokolnak is nevezzük.
Pokol: a bűnösök büntetésének és megsemmisítésének helye, a második halál.

A különbség
Örök büntetés: büntetés, amely örök, nem úgy, hogy örökké tart, hanem
úgy, hogy végleges. Teljes megsemmisülés.
Örök tűz: tűz, amely addig ég, amíg a munkáját be nem fejezi, azaz a
megsemmisítés teljességéig.
Örökké: mindaddig, amíg a személy él.
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Õszintén hiszem
Mindenki, aki megéli Jézus visszatérését, imádkozni fog. Jelöld meg, mi
a te imádságod ma!
 Hálás vagyok neked Istenem a te igazságosságodért és kegyelmedért, amellyel megmentetted a bűnös embert, de hálás vagyok azért az
ígéretedért is, hogy megtisztítod a világegyetemet a bűntől, hogy a rossz
soha ne üsse fel újra a fejét.
 Segíts, hogy minden pillanatban a te jelenlétedben éljek, hogy a
bűn soha ne csábítson engem!
 Segíts, hogy engedjem, hogy a Szentlélek átformálja az életemet,
hogy veled lehessek a megváltottak örökkévaló honában!

Imádságom
Mennyei Atyám!
Hálás vagyok, hogy Igédben elénk tártad, hogy mi lesz a vége Sátánnak, a bűnnek és a bűnösöknek. Köszönöm az örök élet reménységét. Alig
várom az új eget és az új földet – a végső otthonomat, ahol veled lehetek
örökké! Add, hogy olyan életet tudjak élni, amely szeplőtlen, tiszta és feddhetetlen! Köszönöm, Jézus nevében. Ámen.
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