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„Tu jsem viděl, jak z nebe 
sestupuje anděl, který má v ruce 
klíč od propasti a veliký řetěz.“

Zjevení 20,1



„Zmocnil se draka, toho 
dávného hada, toho ďábla a 
satana, na tisíc let jej 
spoutal…“

Zjevení 20,2-3



„...na tisíc let jej 
spoutal, uvrhl do 
propasti, uzamkl ji 
a zapečetil...“

Zjevení 20,3



„...aby již nemohl 
klamat národy, dokud 
se nedovrší těch tisíc 
let. Potom musí být 
ještě na krátký čas 
propuštěn.“

Zjevení 20,3



Toto tisícileté období se nazývá 
„milénium,“ což pochází ze dvou 
latinských slov – mille (tisíc) 
a annum (rok).

Co je to milénium?





MILÉNIUM JE SVÁZÁNO SE 
DVĚMA OMEZENÍMI:

1. Vzkříšení k životu na začátku 
tohoto období 

2. Vzkříšení k zatracení na konci 
tohoto období



„Amen, amen, pravím vám, 
přichází hodina, ano, už je tu, 
kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, 
a kteří uslyší, budou žít.“

Jan 5,25



„Nedivte se tomu, neboť 
přichází hodina, kdy 
všichni v hrobech 
uslyší jeho hlas...“

Jan 5,28



„a vyjdou: ti, kdo činili 
dobré, vstanou k životu, 
a ti, kdo činili zlé, 
vstanou k odsouzení.“

Jan 5,29



Zjevení 20,6

„To je první 
vzkříšení.“



Zjevení 20,6

„Blahoslavený 
a svatý, kdo má 
podíl na prvním 
vzkříšení! 
Nad těmi druhá 
smrt nemá 
moci...“



„...nýbrž Bůh 
a Kristus je učiní 
svými kněžími 
a budou s ním 
kralovat po tisíc 
let.“

Zjevení 20,6



„Zazní povel, hlas archanděla 
a zvuk Boží polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe, a ti, kdo 
zemřeli v Kristu, vstanou 
nejdříve;“

1. Tesalonickým 4,16



„...potom my živí, kteří se toho dočkáme, 
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích 
vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy 
budeme s Pánem.“

1. Tesalonickým 4,17



Jan 11,25

„Kdo věří ve 
mne, i kdyby 
umřel, bude žít.“



Izajáš 26,19 

„Probuďte se, 
plesejte, kdo 
přebýváte v prachu! 
...a země vyvrhne 
nebožtíky.“



„Jdu, abych 
vám připravil 
místo.“

Jan 14,2



„A odejdu-li, abych 
vám připravil místo, 
opět přijdu a vezmu 
vás k sobě, abyste 
i vy byli, kde jsem já.“

Jan 14,3



„Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na 
prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt 
nemá moci...“

Zjevení 20,6



Zjevení 20,6

„...nýbrž Bůh a Kristus 
je učiní svými kněžími 
a budou s ním kralovat 
po tisíc let.“



„Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, 
jimž byl svěřen soud.“

Zjevení 20,4



„Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět?... 
Nevíte, že budeme soudit anděly?“

1. Korintským 6,2-3







„Ano, Pane Bože 
všemohoucí, pravé 
a spravedlivé jsou 
tvé soudy.“

Zjevení 16,7



„Ostatní byli 
pobiti mečem 
vycházejícím 
z úst jezdce.“

Zjevení 19,21





„Ti, které 
Hospodin v onen 
den skolí, zůstanou 
ležet od jednoho 
konce země 
ke druhému.“

Jeremjáš 25,33



Jeremjáš 25,33

„Nebude se nad nimi 
naříkat, nebudou 
sebráni, nebudou 

pohřbeni, budou jak 
hnůj na povrchu 

země.“





„Ostatní mrtví však 
nepovstanou k životu, 
dokud se těch tisíc let 
nedovrší.“

Zjevení 20,5



Události Kristova příchodu

„Ježíš se vrátí se svými svatými anděly.“   
Matouš 25,31

„Mrtví v Kristu vstanou jako první.“   
1 Tesalonickým 4,16



 Události Kristova příchodu 

„Živí svatý jsou vychváceni 
vzhůru za Ježíšem.“   
1. Tesalonickým 4,17

„Spasení jdou domů s Ježíšem 
a vládnou s ním v nebi 1000 let.   
Zjevení 20,4.6



Události Kristova příchodu

„Nespravedliví jsou zahubeni jasem 
Kristova příchodu.“   
Jeremjáš 25,33

„Bezbožní mrtví nejsou vzkříšení, 
dokud neuběhne 1000 let.“   
Zjevení 20,5



Satan bude svázán po tisíc let 
okolnostmi – nebude mít koho 
pokoušet ani ničit!

Události Kristova příchodu



 „Spravedliví jsou v nebi a všichni 
bezbožní jsou mrtví! Všichni jsou pryč. 
Všude jsou jen sutiny.“   
Jeremjáš 4,23-26

Události Kristova příchodu





„...na tisíc let jej spoutal, uvrhl do 
propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již 
nemohl klamat národy...“

Zjevení 20,3



„...aby již nemohl klamat národy, 
dokud se nedovrší těch tisíc let. 
Potom musí být ještě na krátký čas 
propuštěn.“

Zjevení 20,3



„Viděl jsem zemi, a hle, 
je pustá a prázdná, nebesa 
jsou beze světla.“

Jeremjáš 4,23





„Viděl jsem hory, a hle, třesou 
se, všechny pahorky 
se otřásají.“

Jeremjáš 4,24



„Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, 
i všechno nebeské ptactvo odletělo.“

Jeremjáš 4,25



„Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města 
v něm jsou podvrácena Hospodinem,
 jeho planoucím hněvem.“

Jeremjáš 4,26



Události během milénia

1. Země je zničená a opuštěná. 

2. Všichni bezbožní jsou mrtví, zahubeni 
jasem Kristova příchodu.

3. Zachránění jsou v nebi a vládnou 
spolu s Kristem.



Události během milénia

4. Satan je svázán na 
této temné a zničené 
planetě, aby mohl 
uvažovat nad svou 
vzpourou.





„Až se dovrší 
tisíc let, 
bude satan 
propuštěn 
ze svého 
žaláře...“

Zjevení 20,7



Zjevení 20,8

„...a vyjde, aby oklamal 
národy ve všech čtyřech 

úhlech světa... 
Shromáždí je k boji 

a bude jich jako písku 
v moři.“



„Ostatní mrtví však 
nepovstanou k životu, 
dokud se těch tisíc let 
nedovrší.“

Zjevení 20,5



„...a bude jich jako 
písku v moři.“

Zjevení 20,8



„Až se dovrší tisíc let, bude 
satan propuštěn ze svého 
žaláře…“

Zjevení 20,7



Zjevení 20,8

„...a vyjde, aby 
oklamal národy ve 

všech čtyřech úhlech 
světa... Shromáždí je 

k boji...“





„Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři 
země a obklíčili tábor svatých a město, 
které miluje Bůh.“

Zjevení 20,9



„Ale sestoupil oheň 
z nebe a pohltil je.“

Zjevení 20,9



„Jejich svůdce ďábel byl uvržen 
do jezera, kde hoří síra...“

Zjevení 20,10



„Pak smrt i její říše 
byly uvrženy do 
hořícího jezera. 
To je druhá smrt: 
hořící jezero.“

Zjevení 20,14



„A kdo nebyl zapsán 
v knize života, byl 
uvržen do hořícího 
jezera.“

Zjevení 20,15



„Den Páně přijde jako přichází zloděj. 
Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se 
žárem roztaví a země se všemi lidskými činy 
bude postavena před soud.“

2. Petr 3,10





„...a setře jim 
každou slzu z očí. 
A smrti již nebude, 
ani žalu ani nářku 
ani bolesti už 
nebude – neboť co 
bylo, pominulo“

Zjevení 21,4



„A smrti již nebude, ani 
žalu ani nářku ani 
bolesti už nebude – 
neboť co bylo, 
pominulo.“

Zjevení 21,4
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