Tanulmányok a Jelenések könyvéről:
Az ítélet hetedik jelenete –
A „halál” halála (Jel 20,11-15)

31. A halottak feltámadása és az utolsó ítélet
 A Jelenések chiasztikus szerkezete
 Az ítélet hét jelenete a chiasztikus szerkezetben
 A hetedik jelenet tematikus kapcsolata a többi jelenettel
 Második jelenet - Tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözött szentek (19,7-8).
 Harmadik jelenet - Fehér lovak, és tiszta fehér gyolcsba öltözött lovasok (19,11a.14).
 Hetedik jelenet - A nagy fehér trónon ülő személy (20,11a).
 Az utolsó ítélet célja
 Az ítélet hatodik jelenete (Góg és Magóg vége) mind a hamis hármasság (a fenevad, a
hamis próféta és az ördög), mind a velük lázadó „népek” tűz általi pusztulását mutatja
be, vö. 20,7-10.
 Az ítélet hetedik jelenete a „csendes és gyors” ítélet végrehajtás képe, vö. Jel 8,1.
 Az apostol már csak „a halottakat” látja, nem említi az ítélőket, vö. 20,11-12.
 Isten „tekintete elől” eltűnik a régi világ úgy, hogy „helye sem marad”, vö. Jel 12,7-8.
 Az utolsó ítélet eszközei
 Az ítélet ötödik jelenetéhez (A millennium) hasonlóan, itt is ítélkezés folyik (20,12b),
vö. 20,4a.
 Most azonban nem az ítélők, hanem a dokumentumok („könyvek”) kerülnek előtérbe
(20,12b), vö. Dán 7,9-10; 12,1.
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 Az utolsó ítélet eszközei
 A Bibliában megnevezett „könyvek”:
1. A Törvénykönyv (5Móz 31,24-26).
2. A személyleírás (DNS-kód) könyve (Zsolt 139,16).
3. Az emlékkönyv (Mal 3,16).
4. Az élet könyve (Jel 3,5; 13,8; 17,8b; 20,12.15; 21,27; 22,19). Összesen hétszer!
 Az utolsó ítélet alapja
 Az üdvösség alapja a kegyelem (Jel 7,9-10.13-14), míg a végső ítéleté a cselekedet (Jel
20,12b), vö. Jel 22,12; 2Kor 5,10.
 Szívünk állapotának félreérthetetlen jelei a tetteink, vagy jó, vagy rossz értelemben,
vö. Jel 2,5.19.26; 3,2; 14,13; 19,6-8.
 Bárhogyan is halt meg valaki, az utolsó ítéletet nem kerülheti el, vö. Jel 20,13; Róm
2,5-6; Jel 2,23.
 A „halál” halála
 A végső, megsemmisítő ítélet képe „a tűz tava”, ami a halál és a pokol (hádész = sír)
halála, vö. Jel 20,14-15; 19,20; 20,10; 21,8.
 A „második halál” kifejezés négyszer fordul elő a Jelenések könyvében (2,11b;
20,6.14; 21,8), és a teljes megsemmisülést jelenti.
 Élet a halálon túl
 A „második halál” ellenszere az „élet könyve”, amelyhez a Jelenések legszebb ígérete
kapcsolódik: „Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt”
(3,5), vö. Jel 13,8; 17,8b; 20,12.15; 21,27; 22,19.
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