„Akkor” és „most”
24. Az ítélet első négy jelenete
Jel 20:11-15

Nagy fehér királyi szék
A trón jelképezi Isten hatalmát és szuverenitását, uralkodó voltát. Az uralkodó, amikor a trónján elhelyezkedett, akkor nem volt olyan alattvaló, akinek ne kellett volna engedelmeskednie
a királynak. A Szentírás gyakran mutatja be úgy Istent, mint aki a mennyei trónon foglal helyet: Ézs 6:1; Ezék 1:26; Dán 7:9. A trón kifejezés a Jelenések könyvében az egyik legfontosabb kifejezés, mivel a 22 fejezetből 16-ban történik utalás rá. A mennyei trón gyakran Isten
jelenlétét emeli ki, annak ellenére, hogy magát Istent esetleg nem említi meg a szöveg, „egy
szózat jött ki a mennyei tróntól” jelenti azt, hogy „Isten szól” Jel 16:17. Sátánnak nincs semmilyen lehetősége, hogy a mennyei trónt befolyásolja, vagy bármilyen hatással lenne reá.
Az élet könyve
Az élet könyve egy mennyei nyilvántartás mindazokról, akik becsületes és tisztességes életet
élnek. Mind az Ó- és az Újszövetség említést tesz az élet könyvéről, amelybe beíratatnak
azok, akik Sátán csalása elől Istenhez menekülnek. Ézs 4:3 szerint mindazok az élet könyvéhez tartoznak, akik Jeruzsálem falai között élnek. Dán 12:1 szerint, akik a mennyei nyilvántartásba kerülnek a végidőben, azok az élet könyvébe kerülnek.
A Jelenések könyve szerint az élet könyvébe azok kerülnek be, akik hit által diadalmaskodtak
Isten segítségével a halál felett. Az élet könyve a Bárányé Jel 21:27. Mindazok, akik kikerülnek – bármi okból – az élet könyvéből, nem kapnak örök életet. A végső ítélet pedig sokkal
egyszerűbb lesz, mint sokan gondolnák, mert Isten egyszerűen ellenőrzi, hogy kinek a neve
van beleírva az élet könyvébe, azok bemehetnek az újföldre Jel 20:12; 21:27.
A pokol és halál
A héber seol, jelentette a földalatti részt, a halál birodalmát, magát a sírhelyet, ahová a halottat
eltemették.
Magyarázat
János lát egy fehér trónt, mint Ézs 6:1-ben Ézsaiás, de nem csupán a tárgyat látja, hanem a
rajta ülő királyt is. A trón a tér közepén található, nem úgy, ahogy a trónokat elhelyezték a
királyok idejében. A trón az teljes látóteret kitölti és döntően meghatározó szerepe van a jelenetben.
A trón fehér színe Isten tökéletességét és jellemét, a bűnt elítélő szentségét is kifejezi. János
apostol nem írja le, hogy milyen az Isten, hanem körülírással helyettesíti, nem nevezte meg. A
történelemben nagyon ritkák a fehér trónok. A másik jellemzője, a tekintélyes nagysága, mé-
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rete hatalmas, mely Isten végtelenségét szimbolizálja. Mindenki menekült a trónon ülő színe
elől. Az Atya átadja a végső ítéletet Jézusnak Jn 5:22-27.
János látta a halottakat, valószínűleg minden idők összes halottait, azok kivételével, akik az
első feltámadásban már részesültek. Könyvek nyittattak meg, amelybe naponként feljegyezték az angyalok a cselekedeteinket. Az ítélethozatal a korábban lepecsételt könyvek megnyitásával kezdődött. Az a legnagyobb bajunk, hogy nem hiszünk ezekben a szavakban, mert ha
hinnénk bennük, nem így élnénk napjainkat. Isten a könyvekben leírtak alapján ítéli meg a
halottakat, Fia Jézus által.
Isten az élet könyvében tartja számon a hűségeseit. Mégsem a cselekedetek lesz az ítélet
egyetlen kritériuma, mert Isten kegyelme is hozzátartozik. Mindkét tényező egyformán fontos, egyik sem fontosabb, mint a másik. Cselekedet, hit és kegyelem. János a látnoki érzékével
írja le a következő jelenetet: a tenger kiadta a halottakat, a halál (seol, sírgödör) is kiadta a
halottakat. A tengerből feljövő fenevad sok ember megölt 13:1. Megrendítő komolyság van
ebben a leírásban, ugyanakkor látjuk azt is, hogy Isten egyetlen halottról sem feledkezett el.
Zsidó írásmagyarázók használták legelőször a második halál kifejezést. A testi halálon túl a
lelki megsemmisülést értették rajta. A visszafordíthatatlan és megfellebbezhetetlen kirekesztettséget jelöli meg. Senki sem fog többet meghalni.
A halál is meghal örökre, megsemmisül, elpusztul. Ezt nevezi a Szentírás a második halálnak.
Akinek a neve nincs benne az élet könyvében, az nem fogja megkapni Istentől az üdvösséget.
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