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december 22–28.

Amikor minden újjá lesz

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:20-22; 1Korinthus 4:5; 
1Thesszalonika 4:16-18; Jelenések 20; 21:3; 21:11-22:5

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz 
többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők 
elmúltak” (Jel 21:4).

KULCSGONDOLAT: Mi a millennium, mikor következik be és mihez ve-
zet el? 

Morus Tamástól (1478-1535), az angol államférfitől, írótól származik az 
utópia szó, amivel azt a képzeletbeli szigetet kívánta bemutatni, ahol a tár-
sadalom és a jog rendszere tökéletesnek tűnik. Azóta gyakran pejoratív ér-
telemben használatos e kifejezés, mivel képtelenség a tökéletes társadalom 
gondolata. Gondoljuk csak végig, hányszor kíséreltek már meg „utópiákat” 
létrehozni! E próbálkozások szánalmas kudarcba fulladtak. A Bibliában 
azonban elénk tárul az igazi utópia. Bizonyos értelemben a Szentháromság 
ennek a célnak az eléréséért fáradozik az ember édeni bűnesete óta. Isten 
vissza akarja vezetni az emberiséget a kezdetben nekünk teremtett „utópi-
ába”. 

A mennyei szentélyben Krisztus befejezi az emberiség megváltásáért végzett 
munkáját, majd másodszor is eljön a földre. Ekkor soha nem látott dicsőség-
től övezve érkezik; feltámasztja a meghalt szenteket, az élőket pedig átváltoz-
tatja, akik ekkor megkezdik ezeréves, közös uralkodásukat a mennyben az 
Úr Jézussal.

Ezt az időszakot nevezzük „millenniumnak”, ami ezer évet jelent. A millen-
nium kezdetén válik valóra az egyetlen utópia, amit az ember megismerhet a 
bűneset előtti időktől, az Édentől fogva.

13. tanulmány
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december 23. vasárnap

A MILLENNIUMOT BEVEZETŐ ESEMÉNYEK

Mivel az Úr a millenniummal vezeti be az „utópiát”, amit népe számára ké-
szít, természetes, hogy tudakozzuk, mikor kezdődik és milyen lesz. A mil-
lennium – azaz ezer esztendő – fogalmával A jelenések könyve 20. fejezetében 
találkozunk. A 2-7. versekben hat helyen is előfordul. Pontos idejét úgy kap-
juk meg, ha meghatározzuk a 20. fejezet helyét A jelenések könyve egészének 
a menetében. A könyvben ugyan nincs pontos idővonal, a millennium kez-
detét mégsem túl nehéz megtalálni. 

Vessük össze 1Thessz 4:16-18 szakaszát A jelenések könyve 20. fejezeté-
vel! Hogyan állapíthatjuk meg az ezeréves időszak kezdetét annak isme-
retében, amit e két szakasz a feltámadásról ír? Az említett szövegekben 
még milyen események kapcsolódnak ide? 

A jelenések könyve előrevetíti, hogy Jézus második adventjét megelőzően három 
hatalom (a sárkány, a fenevad és a hamis próféta) összegyűjti a nemzeteket Krisz-
tussal és népével szemben (Jel 16:13). A második adventkor (Jel 19:11) a népek 
együttesen hadat indítanak Krisztus ellen, ám eközben elpusztul a fenevad és a 
hamis próféta (Jel 19:19-20). Jelenések 20. fejezete foglalkozik a harmadik hata-
lom, a sárkány sorsával. Miközben a Krisztusban meghaltak feltámadnak – ezt 
nevezi az Ige első feltámadásnak (5. vers) –, a sárkányt (Sátánt) ezer esztendőre 
a mélységbe vetik (1-3. versek). E különleges események némelyikéről 1Thessz 
4:16-18 és 2Thessz 1:7-9 versei is szót ejtenek. Az említett részek segítenek tisz-
tább képet látni arról, hogy mi is történik még az ezer év előtt. A kezdete termé-
szetesen egybeesik a második adventtel. A Krisztusban meghaltak feltámadnak, 
hogy csatlakozzanak az életben lévő hívőkhöz, majd mindkét csoport a menny-
be vitetik. Krisztus visszajövetelének dicsőségétől az élő gonoszok meghalnak 
(lásd 2Thessz 2:8). A pusztán maradt föld lesz Sátán börtöne. Mintha itt a körül-
mények láncai kötöznék meg a gonoszt ezer évre. Sátán azért marad fogságban, 
„hogy többé el ne hitesse a népeket” (Jel 20:3). Sokan úgy látják, szimbolikus kap-
csolat van az engesztelés napján a pusztában elengedett bűnbak (3Móz 16:22) és 
aközött, hogy milyen helyzetben lesz Sátán a millennium alatt. 

Ismét tekintsük át az imént megnevezett eseményeket! Olyan termé-
szetfeletti dolgokról hallunk itt, amelyek bemutatják Isten nagyságát 
és hatalmát, ill. az emberiség gyengeségét és tehetetlenségét. Hogyan 
tudjuk ezt a fontos különbséget állandóan szem előtt tartani? Miért jó 
ellenszere ez az öntelt gőgnek és annak az érzésnek, hogy mi mindent 
meg tudunk oldani? 
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december 24.hétfő

A MILLENNIUM IDEJÉN

Olvassuk el ismét Jel 20:4-6 verseit! Milyen bizonyítékot találunk arra, 
hogy a megváltottak a mennyben töltik az ezeréves királyság idejét?

Az ezeréves időszakban részt vevők egy csoportjáról ezt olvassuk: „és látám 
azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszé-
déért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak 
bélyegét homlokukra és kezeikre” (Jel 20:4). Adventistaként úgy értjük, hogy 
a Biblia nem tanítja a különálló, halhatatlan, öntudatos lélek létezését. Ez a 
szöveg azokat az embereket állítja elénk, akik a Jel 12:17 – 13:18 szakaszá-
ban leírt üldöztetést elszenvedték. A második adventkor (az első feltámadás 
idején) az üldözöttek ismét életre kelnek, és Krisztussal együtt uralkodnak a 
mennyben (vö. 1Thessz 4:15-17).

Jel 20:4 az ezer esztendő egy másik eseményére is felhívja a figyelmet, 
amikor kifejezetten leírja, hogy a megváltottak fognak ítéletet mondani. 
Tudjuk, a hűségesek az Úrral együtt uralkodnak, a gonoszok pedig meg-
halnak Krisztus visszajövetelének fényességétől. Tehát mi a célja ennek 
az ítéletnek? Milyen lesz az ítélkezés? 

Az elmúlt héten három dologra összpontosítottuk a figyelmet, ezek közé 
tartozott az ítélet (a hétfői részben). Ez Krisztusnak a második advent előtt, a 
mennyei szentélyben végzett szolgálatával kapcsolatos. Ez az ítélet azonban 
különbözik a Jel 20:4 versében említettől, ami valójában Jézusnak Mt 19:28 
versében tett ígéretét teljesíti be, és egybevág azzal is, amiről Pál beszél 1Kor 
6:2-3 szakaszában, azaz, hogy a szentek ítélik meg a világot. 

Az ítélet fogalma a Bibliában igen gazdag és sokrétű. Az utolsó ítélet három 
részből áll, ezek közül az elsőt kapcsolják össze Krisztusnak a mennyei szen-
télyben végzett papi szolgálatával. Az adventisták az utolsó ítéletnek ezt a 
szakaszát nevezik vizsgálati ítéletnek. Ezután következik az ezer évig tartó 
ítélet, amelyben áttekintik az egyes eseteket (1Kor 6:2-3; Jel 20:4). Ekkor 
a megváltottak megnézhetik, hogyan járt el Isten azokkal, akik a lázadás 
eszközei lettek, miként ítélte meg őket. A harmadik szakaszban kerül sor az 
ítélet végrehajtására, méghozzá az ezeréves időszak lezárulásakor. 

A mai részben olvasottakra gondolva nézzük meg 1Kor 4:5 versét! 
Igaz, számos kérdésre most nem találunk választ, viszont milyen fon-
tos reménységet vetít elénk ez a szöveg?
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december 25. kedd

AZ EZERÉVES IDŐSZAK UTOLSÓ ESEMÉNYEI

Tekintsük át Jel 20:7-9 verseit! Mivel zárul a millennium? Milyen alkal-
mat ragad meg akkor Sátán? 

Változás áll be Sátán körülményeiben – kiszabadul, amikor feltámad a többi 
halott, akik „meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel 20:5). 
A „Góg és Mágóg” kifejezés átvitt értelemben értendő, mint Ez 38:2 versében, 
és azokra vonatkozik, akiket Sátánnak sikerül megtévesztenie – a különböző 
korokban élt gonoszokra. Hatalmas tömegeiket fogja Sátán rávenni, hogy 
megkíséreljék elfoglalni Isten városát. Jel 20:9 értelmében az Új Jeruzsálem 
városa ekkorra már leereszkedik a mennyből a földre (feltehetően Krisztus-
sal együtt), Sátán pedig seregeivel felvonul ellene. A jelenések könyve 21. feje-
zete részletesen leírja, hogy milyen is lesz ez a város. 

Amint az előzőekben már megállapítottuk, A jelenések könyve nem kife-
jezetten időrendi sorrendben halad. Hogyan ír az ítéletről Jel 20:11-14 
szakasza? Miért lényeges, hogy a végső büntetés akkor következik be, 
miután a szentek ítélkeztek (Jel 20:4)? 

„A millennium alatt a szentek részt vesznek a testületi ítélet folyamatában, átte-
kintve azoknak az eseteit, akik a földiek és az angyalok közül elvesznek. A bűn 
problémájának egyetemessége miatt elengedhetetlen ez az ítélkezés. Más vilá-
gok lakói nagy aggodalommal és érdeklődéssel figyelték a bűn lázadásának 
történetét (Jób 1. és 2. fejezete; Ef 3:10). A bűn közjátékát úgy kell elrendezni, 
hogy Isten világegyetemében minden teremtmény szíve és értelme számára 
kielégítő legyen az eljárás módja és az ügy lezárása, különös tekintettel Isten 
jellemére. Rendkívül fontos, hogy a földi megváltottak megértsék, mi indokol-
ta az Úr bánásmódját azokkal, akik ’mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: 
Essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül’  
(Jel 6:16). Maradéktalanul meg kell győződniük arról, hogy Isten igazságosan 
járt el azokkal, akik elvesztek” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology. 
Maryland, 2000, Review and Herald Publishing Association. 932. o.).

Mit fejez ki Isten jelleméről az, hogy mi is részt vehetünk az elveszet-
tek feletti ítéletben? Hogyan illeszkedik ez a gondolat a nagy küzde-
lem kérdéskörébe?
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december 26.szerda

ÚJ FÖLD

A jelenések könyve 20. fejezete azzal zárul, hogy Sátán seregeivel együtt el-
pusztul, a 21. fejezet pedig az új eget és új földet bemutató látomással kez-
dődik.

Jel 21:1-5 szakasza tartalmazza az ígéretet, hogy Isten mindent újjátesz. 
Hogyan tükröződik ebben Mózes első könyvének teremtési beszámolója 
(1-2. fejezetek)? Milyen különbségeket találunk?  

Jel 21:1 versében az „új” szó azt emeli ki, hogy valami formájában vagy mi-
nőségében új, és nem egy időben „új” eseményről van szó. Istennek a te-
remtéskor kitűzött célja addig nem válik valóra, amíg az új földön be nem 
teljesedik az ígérete, hogy mindent újjá tesz. Tehát most az egész teremtett 
világ nyög és szabadulásra vár (Róm 8:20-22). Az új teremtés abból áll majd, 
hogy Isten megszabadítja a világmindenséget és a földet minden rossztól és 
összhangba hozza eredeti tervével. Ebből az következik, hogy az új teremtés 
ugyan valóban különbözni fog a régitől, mégis lesz valamiféle folytonosság 
is a kettő között. A régihez hasonlóan az új föld is valóságos hely lesz, amit 
igazi, testben élő lények népesítenek be. Az új föld újjá tett, ha úgy tetszik, 
tűz által megtisztított bolygó lesz (2Pt 3:10-13).

Olvassuk el Jel 21:11 – 22:5 szakaszát, és nézzük meg, mi minden utal 
arra, hogy valóságos hely lesz az új föld fővárosa, az Új Jeruzsálem! 
Mennyire képes a János által felvázolt kép bemutatni a várost? 

Biztos, hogy valóságos helyről beszélünk. A Szentírás ismét lerántja a leplet 
arról a pogány tévtanításról, miszerint a fizikai valóság rossz volna, mert 
csak az jó, ami lelki. A szó, még az ihletett írás is csak részben fejezi ki a va-
lóságot, mégis valamilyen fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen örökség 
is vár ránk. Fontos mindig tisztában lenni azzal, hogy világunk most nem 
olyan, mint amilyennek Isten eredetileg tervezte; tökéletlen, eltorzult. Krisz-
tus pedig azért jött, hogy helyreállítsa. Ha mégoly nehéz is most elképzelni 
(kizárólag a bűnbe süllyedt világ ismeretében), A jelenések könyvének leírása 
elénk tárja a ránk váró örök valóságot. Milyen nagyszerű reménységünk van, 
főleg, ha arra gondolunk, hogy sokak szerint a halál mindennek véget vet!
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december 27. csütörtök

ÉLET AZ ÚJ FÖLDÖN

Olvassuk el Jel 21:3 versét! Mennyiben teszi majd egészen mássá ez az 
elképesztő esemény az új föld lakóinak életét? 

Talán nincs még egy ilyen lenyűgöző látomás az egész Bibliában, mint az, 
amit A jelenések könyve írója, János mutat be. Az új föld nemcsak az ember-
nek ad majd otthont, hanem Istennek is! A szent, természetfeletti lény, a Te-
remtő abban a kegyelemben részesíti a megváltottakat, hogy Ő is közöttük 
lakozik. Természetesen soha nem válik olyanná, mint teremtményei, de az 
új földön már nem lesz olyan választóvonal közte és az ember között, mint 
amit a bűn emelt. 

Helyreáll az összhang, nemcsak Isten és az ember között, hanem az ember 
és a természet viszonyában, ill. magában a természetben is. János szavával 
élve, „semmi elátkozott nem lesz többé” (Jel 22:3), és a próféták váradalma 
szerint az állatvilágon belüli ellentétek is megszűnnek (Ézs 65:25).

Továbbá azért sem nyög majd a teremtett világ, mert nem lesz semmi, 
ami árthatna – nem lesz romlás, betegség, halál és szenvedés (Róm 8:21;  
Jel 21:4). 

Olvassuk el a 8. zsoltárt! Mi az üzenete, kiváltképp a most tárgyaltak 
fényében?  

Mennyi minden következik abból, hogy Isten az újjáteremtett földön lako-
zik majd és milyen lesz ott az élet! Még szembetűnőbb, ha a teremtett világ 
méretének és kiterjedésének hatalmasságára gondolunk, amibe a tudomány 
segítségével ma úgy bepillanthatunk, mint eddig soha! A „látható” világűr 
becsült kiterjedése sok milliárd fényév, a tudósok szerint azonban ez csak 
egy kicsiny része a világmindenség egészének. 

Gondoljunk bele! A hatalmas univerzumot teremtő Isten nemcsak meghalt ér-
tünk, de az egész örökkévalóságon át velünk lesz majd! Bűnösségünk miatt ezt 
képtelenek volnánk értelemmel felfogni, ezért inkább boruljunk térdre és 
imádjuk, dicsőítsük az Urat, aki megteremtett, megváltott és ígéri, hogy az 
örökkévalóságon át velünk lakozik majd!
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december 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izraelért, 
kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus is közbenjárói 
munkája befejezésekor »a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik 
várják Őt üdvösségükre« (Zsid 9:28), hogy örök életet adjon várakozó népének. 
Miként a főpap a szenthelyről eltávolított bűnöket megvallotta Azázel bakjá-
nak feje felett, Krisztus is a megvallott bűnöket Sátánra, a bűn kezdeménye-
zőjére és felbujtójára fogja helyezni. Miként az Izrael bűneit hordozó bakot 
»kietlen földre« (3Móz 16:22) küldték, Sátán is, azokkal a bűnökkel a vállán, 
amelyeket Isten népével elkövettetett, ezer évig az akkor már kietlen és lakat-
lan föld határai közé lesz zárva. Végül abban a tűzben, amely minden gonoszt 
elpusztít, Sátánnak a bűn minden büntetését el kell szenvednie” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 432. o.). 

„Sokan attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek 
tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonunkként 
emlegetik örökségünket. Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment 
el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten 
Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről… Az emberi 
nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok 
fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, 
hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden” (i. m. 599. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A kereszténység berkein belül alapvetően három felfogás (és azok 

néhány változata) terjedt el a millenniummal kapcsolatban: 1) a 
Krisztus első és második adventje közötti időszakot jelenti; 2) a béke 
és az igazság hosszú korszaka a földön, még Krisztus megjelenése 
előtt, ami részben az evangélium hirdetése és a társadalmi reformok 
miatt valósulhat meg; 3) az ezeréves időszak Krisztus visszajövetele 
után, amikor a megváltottak a mennyben lesznek. A hetednapi 
adventisták természetesen a harmadik álláspontot képviselik. Milyen 
problémákat vet fel az előző két elképzelés? 

2) Olvassuk el Jel 21:27 versét! Eszerint kik nem mehetnek be az Új 
Jeruzsálembe? Másutt még milyen kizáró okokat említ az Ige? Miért?

3) Milyen „utópiákat” próbált megvalósítani az ember? Milyen példá-
kat tudnánk felsorolni? Milyen eredménnyel jártak e kísérletek? 
Miért fulladt kudarcba mind? Miért bizonyítja ez is, hogy rá 
vagyunk utalva Isten természetfeletti közbelépésére? 
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AZ ÚJ JERUZSÁLEM

„»Éjszaka nem lesz« Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk 
a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőíté-
sébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz 
vége. »És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten 
világosítja meg őket« (Jel 22:5)…

»Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak templo-
ma, és a Bárány« (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része, 
hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. »Most tükör által homályo-
san látunk« (1Kor 13:12). Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit 
az emberekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. 
De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. 
Közelében leszünk, és nézhetjük arcának dicsőségét. A megváltottak köl-
csönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Is-
ten plántált a lélekbe, a legszebb és legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen 
kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal 
és minden korszak hűségeseivel – akik megmosták ruháikat és megfehé-
rítették a Bárány vérében –, a szent kötelék, amely összekapcsol »minden 
nemzetség«-et »mennyen és földön« (Ef 3:15) – mind hozzájárul a megváltot-
tak boldogságához. Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel 
fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott 
nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden te-
hetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket 
fárasztani és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghez-
vihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb 
célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyör-
ködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek 
és a test képességeit. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten 
megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fá-
radhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi 
szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember meg-
térésének hírére is… És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káp-
rázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. 
Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél 
többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 600-601. o.). 




