Tanulmányok a Jelenések könyvéről:
Az ítélet ötödik jelenete (Jel 20,1-6)

26. A millennium
 Az ítélet hét jelenete a chiasztikus szerkezetben
 Az ötödik pecsét és az ötödik jelenet kapcsolata
 Ötödik pecsét
1. Az oltár alatti lelkek
2. Isten beszéde és a bizonyságtétel
3. Szent és igaz Úr
4. Meddig nem ítélsz?
5. Még egy kevés ideig nyugodjanak
 Ötödik jelenet
1. A trónon ülő lelkek
2. Jézus bizonyságtétele és az Isten beszéde
3. Boldog és szent
4. Ítélettétel adatik nekik
5. El kell oldoztatni egy kevés időre

 Az ítélet ötödik jelenete
 A millennium előtti és alatti események hangsúlyos pontjai:
1. „A mélység kulcsa” (20,1-3), vö. Jel 9,1-3.11  A démoni erők tehetetlensége.
2. „A sárkány” 1000 évre társak nélkül marad (20,3b), vö. Jel 19,20; 20,10.
3. Az üldözöttekből „ítélők” lesznek (20,4), vö. Mt 19,28; Lk 22,29-30.
4. Az „első feltámadás” (20,5), vö. Jn 5,28-29.
5. A „második halál” hatalma (20,6), vö. Jel 2,11; 20,14; 21,8.
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 A millennium
 Az „ezer esztendő” (latinul – millennium) kifejezés ötször fordul elő az ötödik jelenetben
(20,2.3.4.5.6.), és egyszer a hatodik jelenetben (20,7).
 A millenniummal összefüggő események:
1) Sátán „megkötöztetik”,
2) A népek hitetése véget ér,
3) Az ítélők Krisztussal élnek és uralkodnak,
4) A halottak egy része nem elevenedik meg,
5) A feltámadottak Krisztus papjai lesznek.
 A millennium előtt
 A hét utolsó csapás kitöltetik, vö. Jel 16,1. Jézus angyalaival együtt dicsőségesen visszatér, vö.
Jel 1,7; Mt 24,30-31. Az élő gonoszok mind meghalnak, vö. Jel 6,15-17. A halott igazak mind
feltámadnak, vö. Jel 20,6. Az élő igazak elváltoznak, vö. 1Kor 15,51-54; 1Thessz 4,14-17.
 A millennium alatt
 A föld kietlen és puszta lesz, mint a teremtés kezdetén, vö. Ézsa 34,1-4; 1Móz 1,1-2a. A
mennyben ítélet folyik a meghalt gonosz emberek és a bukott angyalok felett, vö. Jel 19,2021; 20,4. A feltámadt igazak részt vesznek az ítélkezésben, vö. Jel 20,6; 1Kor 6,2-3. A „lelkek”
kifejezés (Jel 6,9; 20,4) az egész embert jelöli, vö. héber: nefes, és görög: pszüché.
 A millennium üzenete
 Mi az idő jelentősége az örökkévalóság határán? Valós, vagy szimbolikus számmal van
dolgunk? Az apokaliptikus iratokban leginkább a napot, a hetet, a hónapot, és az időszakot
értelmezhetjük szimbolikusan (vö. Dán 12,11-12; 9,24-27; 7,25; 12,7; Jel 11,3.11; 12,6; 11,2;
13,5; 12,14.), míg az évet általában nem (talán Jel 9,15 kivétel?).
 Mi a mélység jelentősége az örökkévalóság határán? Vö. Jel 20,1. Miért kerül a sárkány a
mélységbe a végső ítélet előtt? Vö. Jel 20,2-3. A Jelenések menóra szerkezetében a sátoros
(utolsó) ünnep előtt a nagy engesztelés napját találjuk, amelynek végén Azázel bakját a
pusztába küldték, vö. 3Móz 16,7-10. 20-22; Jn 12,31-33.
 A millennium végső üzenete egy nagyon árnyalt utalás lehet a vízözön előtti generációkra,
amikor Éden kertje még jelen volt, és az emberek közel ezer évig éltek (Ádám-930, Járed962, Methuséláh-969, Noé-950). Így a millennium az emberiségnek az örökkévalóság felé tett
első lépését is jelölheti.

Budapest, 2010. április 16.

Dr. Hangyás László
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