
 
 
 

          
Újpest-Belsőváros 

2006. 11. 05. 
 
 

Deák Zoltán 

 
 
 

 
KRISZTUS  EZERÉVES  URALMA  
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Alapige (textus): Jel 20,6 
És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, 

és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög 
és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és 
pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer 
esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat: 
helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket 
vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a 
fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és 
kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi 
halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 
Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs 
hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és 
vele fognak uralkodni ezer esztendeig.  
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Imádkozzunk!  
Kegyelmes Urunk, mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Olyan 

jó nekünk elcsendesedni, a Te lábaidnál leborulni. Leborulni, és köszönetet 
mondani minden Te ajándékodért. Az előbb hallottuk is: a tökéletes ajándék 
Tőled van. A gyermek, a család, a sokminden földi ajándék, amit kapunk, 
amiben részesítesz, méltatlanokat. De a legértékesebb ajándék mégis a Te 
Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adatott meg nekünk. Ezért dicsőítünk, és ezért 
magasztalunk! Köszönjük Őt, és köszönjük, amit Vele és Általa kaptunk és 
kapunk. Hisszük, Urunk, hogy Te ebben az órában is meg tudsz szólítani 
bennünket. Hisszük, Urunk, hogy azok a nehéz üzenetek, amelyek sokszor 
túlhaladják a mi értelmünket, Te azt is meg tudod fejteni. Mert igaz az, hogy aki 
kétkedve boncol Téged, annak választ nem adsz, de a hívő előtt megfejted 
Önmagad. Igen, így érthetjük meg a Te üzenetedet, és ezt kérjük is alázatos 
szívvel, hogy cselkedd meg ezt a csodát! Értesd meg velünk azt, amit ma, ezen a 
napon, ebben az órában akarsz a szívünkre helyezni, amire igazán szükségünk 
van. Hadd vigyük csak azt el, ami személy szerint kinek-kinek kell. Urunk! 
Köszönjük Neked, hogy Te nem csak hallod, hanem meghallgatod a mi 
imádságunkat. Legyen áldott érte a Te Neved!  

Ámen.  
Igehirdetés 
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztus által!  
Most, az elmúlt napokban minden bizonnyal nagyon-nagyon sokan jártuk a 

temetőket. Jártuk a temetőket, és vittük a mi szeretteink sírjára a virágot, a 
koszorút. Talán észre sem vettük, hogy a temetők bejáratához ma is – és mindig 
is így volt – mindig fel van írva ez a csodálatos szó, ami egyben mondat is: 
„Feltámadunk!”. Vajon így helyeztük-e el a mi virágjainkat, ebben a tudatban, 
ebben a hitben, hogy „feltámadunk”. Vagy ha rápillantottunk a feliratra, talán 
egy kérdőjelet tettünk mögé: „feltámadunk?”. Vajon mennyire tudatosodott 
bennünk, hogy igaz, hiszen Maga a mi Urunk, Jézus Krisztus megpecsételte ezt, 
hogy „feltámadunk”. Van feltámadás! Sőt, ahogyan a mai Igénk mondja: két 
feltámadás is létezik.  

Mert ez a mai perikopa, kijelölt és folyamatosan magyarázott bibliai üzenet 
éppen erről beszél: két feltámadásról. Itt az első feltámadásról hallunk, de lesz, 
van még egy második feltámadás is.  

János apostol csodálatos látomást kap Pathmos szigetén arról a jövőről, ami 
majd – nem tudjuk, mikor, de egyszer – valóság lesz, beteljesedik. Képekben 
beszél hozzá Isten, és ő mindent, amit lát, és amit hall, azt leír.  

Ez az előbb felolvasott szakasz Krisztus ezeréves uralmáról szól. Kérjük 
Isten Lelkét most is, hogy értesse meg velünk üzenetét, és a saját életünkre 
nézve is mélyítse a mi Hozzá való kapcsolatunkat.  
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 A Sátánt Isten angyala megkötözi, és a mélységbe veti. Ez az első 
üzenete ennek a mai igeszakasznak. Az első nagy örömhír, 

Testvérek, egy olyan evangélium, hogy az ördög is megköttetik. Nem lesz 
semmi hatalma, ahogyan már erről Luther Márton is énekelt, és verset írt.  

1 
Hogy is írta?  
„E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna minket, meg nem rémítene, 

mirajtunk nincs hatalma. E világ Ura gyúljon bosszúra, nincs ereje már, reá 
ítélet vár, az Ige porba dönti”.  

Pedig ez még, amikor ezt Luther írta, még nem is jött el az ezeréves 
uralom. Még nem jött el az az idő, amiről a Jelenések Könyve ír. De már tudta 
akkor Luther Márton, hogy az Ige erősebb. Az Ige valóban a Krisztus 
hatalmával le tudja dönteni a Sátánt. Mintha újra kezdődne az emberiség 
története, vagy visszatérnének a bűneset előtti boldog idők. Valahogy ezt írja le 
itt János. Az ördögnek nincs hatalma!  

Amikor még nem volt bűn, az ember ilyen jól tudott élni az Isten 
közelségében. Amikor még nem szégyellték egymás előtt az emberek, Ádám és 
Éva a maguk mezítelenségét. Amikor még nem szakadtak el Istentől, és nem 
féltek Tőle. Mert tudjuk, hogy ez az idő is bekövetkezett, amikor elbújtak Isten 
elől, amikor félniük kellett, mert valamit elrontottak. Engedtek a bűnnek, 
engedtek az ördögnek, a Sátánnak, és elestek. A hitető, a nagy hazudozó tőrbe 
csalta őket.  

Ismerjük jól a bűneset történetét. (1Móz 3). Ott van a nagy kérdés, amit az 
ördög feltett: „Hát csakugyan? Csakugyan ezt mondta Isten?” – mindig ezzel 
támad az ördög, Testvérek. De akkor, amikor eljön az ezeréves uralom, akkor 
nem lesz ilyen hatalma. Akkor nem fog kérdéseket feltenni, hogy 
„Csakugyan?”.  

Ebben az ezeréves krisztusi uralomban a Sátán teljes tehetetlenségre lesz 
ítélve. Nem hazudozik. Nem buktat el senkit. Nem kísért, és nem csábít.  

Szoktuk mondani: „Pokol ez az élet!”. Igen! Nagyon sokszor mondjuk, és 
bele is gondolunk, és bele is remegünk.  

Tudjátok-e, hogy miért?  
Azért, mert az ember teret ad a gonosznak. Gyűlölködés, harc, fájdalom, 

keserűség, mind-mind kísérői annak, hogy nem Istenben és Krisztusban van 
elrejtve a mi életünk, hanem a Szétdobálónak, a báránybőrbe bújt farkasnak a 
befolyása alá kerülünk.  

Valóban pokol így élni! És ennek a vége nem lehet más, mint a kárhozat.  
Nézzünk most néhány példát, Testvérek, a Bibliából, ahol a szabadon 

munkálkodó Sátán, a gonosz, miként gyötörte meg Isten embereit. Mert nekünk 
az ilyen eseteket kell meglátnunk, és tanulnunk belőle.  

Jól ismert példákat veszek, Testvérek! 
Gondoljunk Illésre! Illés prófétára, Isten választott emberére. Eljut arra a 

pontra, amikor azt mondja, hogy most már semmi értelme az életnek. (1Kir 
19,4k). Kár volt mindenért – teljes depresszióba esik. Szoktuk mondani, hogy a 
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depresszió betegség. Igen, betegség a nem-hívő embernek, de a hívő embernek 
bűn a depresszió! Mert nem Istenre néz, hanem valami másra, valami 
sötétségbe. Illés is idekerült. Ide juttatta őt a Sátán, az ördög. Haljak meg, nem 
kell tovább semmi, elég volt! És el akar menni, meg akar halni. Kilátástalanság! 
De milyen jó, hogy Isten nem engedte el. Milyen jó, hogy megragadta, 
megerősítette. Aztán még szolgálatba is küldte. Nem engedte, hogy az ördög 
diadalmaskodjon felette. Illés már lemondott mindenről. Illés már feladta, de 
Isten nem engedte.  

Az ördög mindig a sötétségbe visz! Még a csillogásokon keresztül is.  
De nézzünk egy másik példát is! Péter példáját. Milyen csodálatosan 

kijelenti ez az ember, ott, Cézárea-Filippinél, hogy „Te vagy a Krisztus, az élő 
Isten Fia!” (Mt 16,13-16). Milyen jó meglátás, ami természetesen nem a saját 
bölcsessége volt, hanem Isten Lelke által kapott kijelentés. De utána, mintha 
teret engedne az Ördögnek. Amikor Jézus a szenvedéséről beszél, akkor azt 
mondja: „nem eshetik meg ez Uram, Veled!... nem mehetsz erre az útra!” 
Mintha le akarná téríteni a kereszt útjáról Jézus Krisztust ez a Péter. „Távozz 
tőlem, Sátán” (Mt 16,23), mondja is Jézus. Pétert megkísértette, és itt is 
elbuktatta az ördög.  

Mindig torzképet rajzol az ördög, a Sátán. Péter szívére is. Az emberek 
szívéből ilyenkor jönnek elő a „miért”-ek. Ilyenkor jönnek elő a „nem értem” 
kijelentések. Olyan sokszor éljük át, Testvérek mi magunk is, hogy nem értjük, 
hogy miért adta úgy az Úr. És akkor teret engedünk az ördögnek, hogy az 
manipuláljon bennünket.  

De nézhetjük még a gazdag ifjúnak (Lk 18,18-23), vagy Anániás és Szafira 
(ApCsel 5) történetét, ahol a csillogás, a pénz, a vagyon, a gazdagság, az 
mételyezi meg a szívüket, a lelküket, ezeknek az embereknek. Persze ez is 
mind-mind a gonosznak a munkája! A jó kérdés és jó indulás után, hiszen úgy 
megy oda ez a gazdag ifjú is, hogy „Uram, hogy nyerhetem el az örökéletet? 
Meg Anániásék is úgy mennek oda Péterhez, és a közösségbe, hogy „mi is itt 
szeretnénk lenni, közöttetek. Mi is keresztyének vagyunk, Krisztus-hívők”. 
Aztán mindent elrontottak! A gazdag ifjú úgy, hogy nem tudott szabadulni a 
pénzétől, Anániás és Szafira pedig úgy, hogy hazudott. „Miért hazudtál?” – 
kérdezi Péter. „Nem nekem hazudtál, hanem Istennek!”  

A nagy hazudozó hogy tőrbe ejtette ezeket az embereket, és elbuktak!  
Az ezeréves uralom alatt nem lesz ilyen botlás és nem lesz ilyen esés. Erről 

beszél az Ige. Mert megkötöztetett, mert Istennek egy angyala levetette a 
mélységbe. Olyan állapot lesz, ahol boldog, hálaadó és örömteli élet vár azokra, 
akik ennek részesei lehetnek.  

Persze, ez az ezer esztendő számszerűleg, emberi számítás szerint így van-
e, hogy pontosan 1000 esztendő, azt nem tudjuk. Istennek a számítása egészen 
más, mint a mienk. De el kell fogadni, hogy lesz ilyen idő! Lesz ilyen kor, lesz 
ilyen korszak.  
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 Ennek az igeszakasznak a második üzenete az, hogy Jézus és az 
övéi uralkodnak.  

Így mondja az Ige: azok kapnak trónokat, akik Jézus bizonyságtételéért 
szenvedtek, és az Isten Igéjéért. Akik nem imádták a fenevadat, és nem vették 
fel az ő bélyegét. Ezek életre kelnek. Ez az első feltámadás.  

2 
Itt, és akkor valósul meg teljes tisztasággal, valósággal, Testvérek, a Mi 

Atyánknak azok az első kérdései, amelyeket mi is minden alkalommal 
elmondunk. Itt, minden vasárnap, és bizonnyal otthon is, hajlékunkban, 
naponként: „Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg 
a Te akaratod.” Ott, akkor minden árnyék nélkül megtörténik. Az Ő országa 
eljöveteléért nem kell akkor ott már külön imádkozni, mert megvalósul. Akarata 
pedig megtörténik, és végbemegy teljességgel.  

Ízelítő állapot ez az örökéletből. Abból a dicsőségből, amiről azt írja Pál: 
Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt 
készítette el Isten az Őt szeretőknek. (1Kor 2,9) 

Az előbb szóltam arról, Testvérek, hogy ez a földi élet pokol azok számára, 
akik engedik a Sátán uralkodását életükben.  De van valami más is. Az ezeréves 
uralom alatt azt lehet majd átélni, amit a mi egyszerű házi áldásunk így ír le 
versben: (ti is bizonyára nagyon sokan tudjátok, ismeritek kívülről is ezt a kis 
versikét) „Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol 
áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen”.  

És ezt most bibliai példákkal is aláhúzom, az átadott szívű ember miként 
tud győzedelmeskedni. Nem kötözi meg a Sátán, mert nincs rá lehetősége.  

Gondoljunk Ábrahámra és Izsák történetére, amikor Isten azt a parancsot 
adja Ábrahámnak, hogy „áldozd fel a te fiadat!. (1Móz 22) És ő viszi a Mórijja 
hegyére. Viszi, és viszik az áldozati fát is. De nincs áldozati állat. És akkor 
megkérdezi Izsák, hogy „Hát hol van az áldozat?” Akkor azt mondja neki az 
apja, hogy „Majd az Isten gondoskodik róla!” Eljutnak a Mórijja hegyére, és 
már majdnem bekövetkezik az a helyzet, hogy meg kell ölni a gyermeket, 
amikor Isten megszólal: „Van más áldozat! Nem kell megölni”.  

Testvérek! A gyerekek mindig olyan nagy-nagy figyelemmel hallgatták ezt 
a történetet, amikor elmondtam nekik. De mindig aláhúztam, hogy itt nem 
valami isteni kegyetlenségről van szó, hogy Ábrahámtól a fiát kéri Isten 
áldozatul. Hanem itt arról van szó, hogy bebizonyosodjék az, hogy Ábrahámnak 
mekkora a hite. Hogy képes inkább Istenre hagyatkozni, mint engedni az 
ördögnek. Mert itt ez történik. Legyőzte az ő hite és engedelmessége az 
ördögnek mindenféle ravaszságát. Nem az győzött. Ábrahám nem fordult vissza, 
hogy „ezt nem tehetem, ezt nem vállalom. Mást ígértél, Uram!” És az ő hite 
erősödött. Ő bizonyosodott meg arról, hogy nagy az Isten, és szereti őt. Igen, ez 
történt! Megtudja saját maga, hogy mennyire tud Istenben bízni, az Isten 
ígéretében és az Isten szavában. Így mérte le a maga életét.  

De nézhetünk egy újszövetségi példát is: Zákeus esetét (Lk 19), aki nem 
tanácskozik testtel és vérrel akkor, amikor egy csodálatos beszélgetésen jutnak 
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keresztül Jézussal. Amikor Jézus kijelenti, hogy „Ma lett üdvössége ennek a 
háznak”. Ez a Zákeus már nem arra gondol, hogy mi legyen az ebédem, hanem 
arra, hogy miként tudja megosztani, kiosztani, elrendezni az ő ügyét. Valami 
olyasmi történik vele, mint amiről Pál így nyilatkozik: „ugye ismeritek a mi 
Urunk jótéteményét, aki gazdag létére szegénnyé lett érettünk, hogy mi az Ő 
szegénysége által meggazdagodjunk”. (2Kor 8,9) Ezt a gazdagságot nyeri el 
Zákeus. És nem enged az ördögnek, nem jár úgy, mint ahogy járt a gazdag ifjú, 
vagy Anániás és Safira. Ő bőven ad, mert tudja, hogy még többet kapott. 
Mindent szétoszt, mindent megoszt, és elrendez. Mert ez jelenti számára az 
életet, az új életet.  

Egy-egy mozaikot láttat Isten a bibliai múltból, és jelen életünkből is. Mert 
lehet, vagy lehetne így is élni és így is szolgálni. Mert ez is hozzátartozik, 
Testvérek, a mi életünkhöz.  

Ez az ezer esztendő a szolgálva uralkodás időszaka. Ma a pénzvágy, az 
élvezetvágy és az erőszak uralja és kormányozza ezt a világot. Le lehet taposni a 
gyengét, a kicsit, a szegényt. Az ezeréves birodalomban az a Jézus tartja 
teljességgel az egész világot kezében – mondhatjuk így: szeretetében és 
kegyelmében –, Aki az előtte levő örömért, ebben a jelenlévő mostani 
világkorszakban, a mi időszámításunk valós történetében szégyenteljes 
kereszthalált szenvedett. Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk is ezt: 
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm 
helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a 
jobbjára ült. (Zsid 12,2).  

Az ezeréves uralom Ura, Gazdája, Királya Ő! Uralkodása ezer évig tart. 
Akik nem a fenevad bélyegét hordták, hanem akik más jelzést kaptak, azok is 
Vele együtt uralkodnak.  

De vajon kik azok, akik ezt az uralkodást Vele együtt véghez vihetik? Nem 
tudjuk, Testvérek, de adja Isten, hogy mi is azok közé tartozzunk. Mert ez a 
legfontosabb! Mi nem úgy kaptuk a bélyeget, mint ahogyan kapták azok, 
akiknek a Sátánnak a bélyege van a homlokukon, hanem mi másként kaptuk. 
Ahogy kijelentette az Úr, hogy „Markaimba metszettelek fel téged!” Nála 
vagyunk mi feljegyezve. „Neveden hívtalak téged, enyém vagy!” (Ézs 43,1).  

„Én vagyok a jó pásztor – mondja Jézus –, én ismerem az enyéimet, és az 
enyéim ismernek engem…” (Jn 10,14). Még lehetne sorolni ezeket a jeleket, 
ezeket a jelzéseket, amelyeket Isten nekünk ad. Nevükön szólítja őket!  

 „… Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok…” (Mt 20,26). 
Ez a rend valósul meg ott! Szolgálva uralkodni!  

Úgy érzem, még az is benne van ebben az utolsó ítélet előtti ezer 
esztendőben, hogy itt lesz a legeslegutolsó lehetőség az emberek megtérésére! 
Az akkor élő ember is választhat. Mert lesz, aki akkor fog élni, és utána már 
csak a második feltámadás következik. Az mindenki számára valós.  

Akar-e tartozni Krisztushoz bármelyikünk is, vagy pedig éljük a magunk 
életét? Ez a kérdés! Ezt kérdezi tőlünk az Úr.  
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Hiszed-e, hogy feltámadunk? Hiszed-e, hogy kettős feltámadásról beszél a 
Biblia? Azok között vagy-e, akire érvényes az első feltámadás is? Mert ha igen, 
ez nagyon jó hír, ez a boldog evangélium! A legjobb hír! Boldog és szent az, 
akinek része van az első feltámadásban is!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Köszönjük Neked, hogy Te a Te Igédet kijelentetted 

nekünk ezen a napon is. Köszönjük, hogy olyan látást, olyan bepillantást adtál 
nekünk, amit mi emberi ésszel soha fel nem foghatunk, de a hitünkkel mégis 
érzékelhetünk, érezhetünk, befogadhatunk. Köszönjük Neked, Urunk, hogy Te 
mindent az ember érdekében, és az ember megmentéséért tettél, és teszel. 
Köszönjük, hogy ezt így élhetjük meg, és így kaphatjuk. Kérünk, Urunk, áldd 
meg a Te népedet! Áldd meg itt is, ezen a helyen, és áldd meg mindenütt, ahol 
összekulcsolják a kezüket, és Hozzád fohászkodnak, Neked hálát adnak. Ott a 
Te szerető, áldó kezedet nyújtsd ki, és jelentsd ki: hatalmas, szerető, 
gondoskodó és megtartó Úr vagy. Kérünk a betegekért! Kérünk a gyászolókért! 
Erősítsd, vigasztald azokat, akik fájdalmat hordoznak! Könyörülj, Urunk, ezen a 
magyar nemzeten! És áldd meg ezt az egész embervilágot, add a Te 
békességedet! Győzzön a szeretet, és győzzön a Benned való hit! Hallgasd meg 
könyörgésünket, a mi megváltó Jézus Krisztusunk nevéért!  

Ámen.  
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HEIDELBERGI  KÁTÉ  XLII. ÚRNAPJA 

110. Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban?    
Nemcsak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is 

büntet,  
- hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, 

amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár jogosság látszata alatt 
magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által 
vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott.  

- Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak 
mindenféle haszontalan tékozlása is.  

(3Móz 19,11; 13; 1Kor 6,10; 1Kor 5,10;  Ez 18,12 -13;  Lk 3,14;  Péld 
11,1; 16,11; 3Móz 19,35-36;  5Móz 25,13-15;  Péld 20,10;  25;  Ez 45,10;  Hós 
12,7;  Mik 6,10-11;  Zsolt 15,5;  Jer 22,13;  Lk 6,35;  - Lk 12,15;  1Kor 6,35;  
Péld 5,16;  23,20-21;  29-30;  Ézs 5,11-12;  Ám 6,3; 6;  Jn 6,12).   

111. Mit kíván Isten e parancsolatban?  
Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam;  
- vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek.  
- és hűségesen dolgozzam. Hogy a szűkölködőn szükségében segíteni 

tudjak.  
(1Móz 22,1-3;  - 3Móz 19,18;  Mt 7,12; 22,39;  1Kor 13,15;  Gal 5,23;  Fil 

2; 4;  - Ézs 58; 7;  Ef 4; 28;  Zsid 13,16).   


