
Negyedik üzenet

Salamon pompás királysága,
amely Krisztus királyságának az előképe a millenniumban

Igeolvasmány: 1Kir 10,1-24; Zsolt 72,1-8. 11. 17-19; Jel 11,15; 20,4. 6

I. Salamon pompás királysága, az ő Isten gazdag áldása alatt álló jólétével, Krisztus királysá-
gának egy előképe a millenniumban 3 1Kir 4,20 3 5,18:

A. Az 1Királyok 9. és 10. fejezete a csúcspontját ábrázolja Salamon dicsőségének a nemzetek
között.

B. Salamon megdicsőült Izrael királyságában az ő királyságának a pompájával; ez egy előkép
Krisztusról a millenniumban – 1-24. vers.

II. A második eljövetelekor Krisztus birtokba fogja venni a földet, amely a birtokául adatott
Neki, és meg fogja alapítani Isten királyságát az egész földön, és így helyreállítja Isten
jogát a föld felett 3 Zsolt 24,1:

A. A Zsoltárok 24,7-10 felfedi a győztes Krisztust mint az eljövendő Királyt Isten örökkévaló
királyságában.

B. Jehova nem más, mint Jézus, Jézus pedig a testet öltött, megfeszített és feltámadt Háromegy
Isten, aki erős a harcban, és győztes – Jel 5,5.

C. Ő Az, aki a feltámadásában vissza fog jönni a győzteseivel, hogy a királyságaként birtokba
vegye a földet – Dán 2,34-35; 7,13-14; Jóel 3,11; Jel 11,15; 19,13-14.

III. A 72. zsoltár az uralkodó Krisztusról szól, akit az uralkodó Salamon jelképez:

A. A 72. zsoltár valójában egy Salamon királyról szóló zsoltár, aki Krisztusnak mint az
Uralkodónak egy előképe – Mt 12,42:
1. Krisztus mint Dávid fia az a Személy, aki Dávid trónját és királyságát megörökli –

1,1; 2Sám 7,12-13; Lk 1,32-33.
2. A szenvedésből álló földi élete után, amit Dávid szenvedései jelképeznek, Krisztus

felment a mennyekbe, ahol Ő most a Királyként uralkodik, akit Salamon jelképez –
1Kor 15,25; Jel 17,14.

B. Az uralkodó Krisztust jelképezi a 72. zsoltárban az uralkodó Salamon (Mt 1,1; 22,42) az
ő gyarapodó és virágzó idejében, amint azt ennek a zsoltárnak a címe és az első verse
megmutatja:
1. A 72. zsoltár felfedi a föld felett uralkodó Krisztust az Őelőtte meghajló összes

királlyal és az Őt szolgáló összes nemzettel – 1-8. 11. vers.
2. A 72. zsoltár egy dicsőséges kép arról, hogy milyen lesz az, amikor az Úr helyreállítja,

birtokba veszi és uralja az egész földet – 17-19. vers.
3. Krisztus uralma, akit Salamon jelképez, a millenniumban lesz a helyreállítás korában

– Jel 20,4. 6; Mt 19,28.

IV. >A világ királysága a mi Urunknak és az Ő Krisztusának királyságává lett, és uralkodni fog
örökkön örökké= 3 Jel 11,15 [angol ford. alapján]:

A. Krisztus királysága a millennium; ez Isten királysága is – 20,4. 6; Mt 16,28; 13,41. 43.
B. A királyságnak mint Krisztus és Isten királyságának a szempontjában Krisztus Istennel

uralkodik; azt is mondhatjuk, hogy Krisztus Istenként uralkodik – Jel 11,15.
C. A világ királysága Krisztus visszajövetelekor lesz Krisztus királyságává, miután végrehajtja

az ítéletét a nemzetek felett – Dán 7,13-14; 2,44-45.
D. A Jelenések 11,15-ben az Úr örökkön örökké való uralkodása az Úrnak az ezeréves

királyságban való és az új mennyben és új földön mindörökké tartó uralkodását jelenti –
22,5.



E. Az összes győztes ezer éven át uralkodni fog Krisztussal, az összes megmentett pedig
örökkön örökké uralkodni fog az örökkévalóságban – 20,4. 6; 22,5.

V. Miután az Úr Jézus foglalkozik a hívőkkel, a zsidókkal és a nemzetekkel, be fogja vezetni
a millenniumot 3 Krisztusnak és Istennek az ezer évig tartó földi királyságát 3 20,4. 6:

A. A millennium az új menny és új föld előtti időszakra vonatkozik azután az idő után, hogy
Krisztus Királyként újra eljön, hogy uralja a világot.

B. A millennium alatt az összes nemzet Krisztushoz fog jönni – Zak 14,16.
C. Az Ótestamentumban sok vers van az ezeréves királysággal kapcsolatban – Zsolt 2,6. 8-9;

Ésa 2,2-5; 11,1-10; 65,20-25; Zak 8,20-23; 14,16-21.
D. A Cselekedetek 3,21-ben [Csia] a mindenek helyreállításának ideje a millenniumra utal:

1. Ez a helyreállítás nemcsak az emberre lesz hatással, hanem az egész világegyetemre
is – a mennyekre, a földre, az állatokra, sőt, a fákra is.

2. Minden, ami az ember bukása révén elátkozott lett, helyre fog állni – Ésa 11,6; 30,26.
E. A millenniumot Isten még előkészítési korként fogja használni:

1. Ebben a korban Isten tökéletesíteni fogja azokat a szenteket, akik a gyülekezet kora
alatt még nem lettek tökéletesek, hogy ők így alkalmasak lehessenek arra, hogy
belépjenek az Új Jeruzsálembe Isten örökkévaló királyságához.

2. A millennium alatt Isten a helyreállított nemzeteket is meg fogja tisztítani, hogy ők
legyenek a nép az új földön.

F. A Krisztusban hívőket Isten Fia újjászülte Isten királyságába, és ők a gyülekezeti életben
vannak, ma Isten királyságában élnek, de nem az összes hívő, hanem csak a győztesek,
fog részt venni a millenniumban – Jn 3,5. 15-16; Róm 14,17; Jel 12,10-11; 2,26-27; 3,21.

VI. Ami a Máté 16,28 3 17,5 igeszakaszban le van írva, az a mennyek királysága megnyilvánulá-
sának miniatúrája a millenniumban:

A. Ennek a miniatúrának a középpontja a megdicsőült Jézus, és Vele ott volt Mózes és Illés,
akik az ótestamentumi győzteseket képviselik, valamint Péter, Jakab és János, akik az
újtestamentumi győzteseket képviselik – 1-3. vers.

B. A hegyen az Úr Jézussal Péter, Jakab és János kapott egy ízelítőt a királyság eljövendő
megnyilvánulásából – 16,28 – 17,3.

C. Az Úr Jézus elváltozása az Ő emberségének az istenségével való átitatódását és áthatását
jelenti; ez az elváltozás volt az Ő megdicsőülése – 2. vers:
1. Az Úr Jézus elváltozása, ragyogása, volt az Ő királyságában való eljövetele; ahol az Ő

elváltozása van, ott van a királyság eljövetele – Márk 9,1-4; Lk 9,27-31.
2. Az Úr Jézus elváltozása a realizálása volt annak, ami Ő.
3. A királyság: az Úr Jézus valóságának a ragyogása; amikor az Ő ragyogása alatt állunk,

a királyságban vagyunk – Jel 22,4-5.
4. A millenniumban a győztes hívők Krisztussal lesznek a királyság fényes dicsőségében:

„akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az Ő Atyjuknak országában” – Mt 13,43a és
az 1. és 2. lábjegyzet.
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