
 
 
 

          
Újpest-Belsőváros 

 
2006. 11. 19. 

 
 
 

Juhász Emília 
 

 
 

ÚJ  ÉG,  ÚJ  FÖLD,  
ÚJ  JERUZSÁLEM  

 
Olvasandó (lectio): Jel 21,1-22,5 
Heidelbergi Káté*: XLIV. úrnap 

(*Olvasható a szolgálat végén) 
Alapige (textus): Jel 21,5 
 
Károli fordítás:  
És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És 

monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.  
 
Új fordítás:  
A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd 

meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” 
 
 
Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Dicsérünk és magasztalunk Téged ezért a csodálatos 

bepillantásért a Te országodba. Hogy ott nekünk mindent elkészítettél, és hogy 
arra bennünket is készítesz Igéd és Szent Lelked által. Köszönjük, hogy ezért 
hoztál minket ide, hogy ama napra készen legyünk, hogy meghalljuk a Te 
Igédet, és be tudjuk fogadni. Urunk, Istenünk! A bűneinket is hozzuk most Eléd, 
hiszen Te tudod, hogy annyi akadálya van annak, hogy megértsük Igédet, és 
engedni tudjunk Neked. Ott van a bűnös, megátalkodott természetünk, amihez 
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ragaszkodunk. Ott vannak a cselekedeteink, a szokásaink. Urunk, Istenünk! 
Könyörülj rajtunk! Könyörülj, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéljünk, és 
hogy a hitünk két kezével tudjuk megragadni mindazt, amit Te elkészítettél. 
Urunk, Istenünk! Te növeld a mi hitünket is, hiszen magunktól az sincs, csak ha 
Te ülteted belénk, és Te növeled bennünk. Urunk, Istenünk! Add, hogy a Te 
Igéidből ne engedjünk semmit sem földre esni, hanem Te légy az, Aki 
kegyelmesen továbbviszed azt a szívünkbe; hogy megértsük, mi az, amit nekünk 
kell tennünk, mi az, amire elhívsz bennünket, mi az, amiért dicsérhetünk és 
magasztalhatunk Téged szüntelenül. Urunk! A Te Lelkedet kérjük, hogy általa 
szólj és beszélj most hozzánk!  

Ámen. 
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog 

ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 
(Zsolt 32,1-2) 

 
 
Igehirdetés  
 

Kisgyermekként nagyon jó érzés töltött el, amikor szüleim elvittek 
vásárolni, és kaptam valami újat, mert a régit már kinőttem vagy elkopott. 
Örültem, amikor megtaláltuk a boltban, amire szükségem volt. Egy-egy új 
ruhadarabnál sokáig tartott az örömöm, addig, amíg az el nem használódott, 
vagy el nem hagytam. Mesélték, hogy néha az új ruhát nem is lehetett levenni 
rólam, annyira szorítottam, sőt abban is akartam aludni.  

 
Ez a jó érzés jött elő belőlem a prédikációra való készüléskor, az az öröm, 

hogy olyan újról beszél itt az Isten Igéje, ami ráadásul soha sem fog megkopni 
vagy megavulni, mindig új marad: örökkévalóan új ég és új föld, mert a régiek 
elmúltak és újjá lett minden.  

 
1. Ahhoz, hogy az új eljöjjön, a réginek el kell múlnia. A Jelenések 

Könyvének tanulmányozása közben nekünk is végig kellett menni az ítéletes 
részeken, hogy elérkezzünk az utolsó fejezetekhez. Így haladtunk keresztül a 
gyülekezetekhez szóló figyelmeztetéseken, a pecséteken, a trombitaszókon, 
amik egy-egy nehéz csapást hoztak a föld lakóira, a harag hét poharán és a 
vadállatokon, fenevadakon, amik még pusztítanak. Hogy kibírjuk ezeket a 
látásokat, közben azért be-bepillanthattunk a mennybe, túlláthattunk a 
nehézségeken és bajokon, az elkövetkezendő jókra. De innentől kezdve már 
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csak jók következnek, mert minden újjá lesz, a régiekről még csak említés sem 
történik.  
 

Mert a régi nem jó. Isten, amikor megteremtette a mindenséget, minden 
egyes napnál külön elmondja, kihangsúlyozza: Íme, igen jó. Mert az úgy jó volt 
és tökéletes. Még az ember is, a nő is és a férfi is, az egész teremtett világgal 
egyetemben. Csakhogy közbeszólt a bűneset. Minden megromlott az ember 
kezén. És attól kezdve nem jó. Az egészet áthatotta a bűn. Híjával van az Isten 
dicsőségének. Egyetemben nyög és fohászkodik, sóvárogva várja megváltását, 
Isten fiainak megjelenését. (vö. Róm 8,19) 

 
Mi sem vagyunk jók, egyikünk sem az. Egyetlenegy kapcsolatunkra sem 

mondhatjuk azt, hogy tökéletes. Egyetlenegy szolgálatunkra sem mondhatjuk, 
hogy sikerült maradéktalanul megcsinálni, mert valami mindig becsúszik, ami 
emlékeztet arra, hogy mennyire gyarlók és esendőek vagyunk. Elég sok 
fájdalom ér mindegyikünket, betegség, nehéz, gonoszság ér utol ahhoz, hogy 
úgy is lássuk az életet, hogy az nem jó.  

 
Mégis, mennyire tudunk ragaszkodni a régihez, foggal-körömmel. Nem 

akarjuk elengedni a megszokottat, még akkor sem, amikor az már nem jó. 
Gondolok itt az idővel elhasználódó földi sátorházunkra, a mi hústestünkre, 
amihez olyan nagyon ragaszkodunk, és amit igyekszünk sokan sok erőfeszítéssel 
életben, s jól tartani. Ragaszkodunk régi szokásainkhoz, mert azoktól remélünk 
tartást és erőt. Mi ezt mindig így csináltuk, ennek most is így kell lennie. 
Ragaszkodunk régi életünkhöz, félünk egészen kiszolgáltatni azt az Isten 
kezébe, mert akkor mit is fog tőlem kívánni? Jó lesz-e az nekem, amit az Isten 
készít el? Hát nem csak az jó, és csakis az jó, amit én kigondoltam? És ettől a 
félelmemtől meg sem hallom, hogy Isten mit akar mondani, vagy milyen új 
utakra akar elvezetni.  

 
Rakosgatjuk még sokáig régi kacatjainkat, hátha nem is kell azt kidobni, 

még felhasználható, jó lesz még valamire, igazából nem jöhet az új, mert még 
ott van a régi, foglalja a helyet, és lesz tőle egyre áporodottabb a levegő.  

 
Azért élezem ki ezt ilyen formában, mert lelkileg is így van ez. Amíg 

ragaszkodunk a régi életünkhöz, vallásos szokásainkhoz, nem jöhet új. A régi 
öltözékünkre nem vehetjük fel az újat, a saját piszkosra a tiszta, fehér ruhát. 
Amíg "ezerrel" kötöm magam a földhöz, nem tudom megragadni a mennyet. 
Tele van a kezem, és nem tudom elvenni, amivel azt Isten szeretné megtölteni. 
Vagy elhatározom, hogy a magam erejével új életet élek, nem olyant, mint a 
szüleimé volt, hogy majd én megmutatom. Eltelik néhány év, és ugyanazt 
felépítem, csak legfeljebb modern változatban. Nagyon sok ember életében 
láttam, hogy ugyanolyan alkoholista férjet talált magának, mint milyen az apja 
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volt, vagy ugyanolyan keménykezű feleséget, minta milyen az anyja, és lett 
őbelőle is papucsférj. Álmodozom, hogy mi kellene hozzá, hogy új életet éljek, 
minek kellene megváltoznia körülöttem. De amikor megváltozik, rádöbbenek, 
hogy nem lett tőle új életem, nem lettem boldogabb. Majd egy másik társ 
oldalán... És jön a másik társ, akiről előbb utóbb kiderül, hogy ő sem a 
megfelelő.  

 
A réginek pedig múlnia kell, akár tudomásul veszem, akár nem, és múlik 

is az idő elteltével. Egyszer itt hagyom, egyszer levetkőzöm, egyszer elromlik és 
abbamarad. De nem mindegy, hogy mi következik utána! Isten az övéinek újat 
készít, és ez az új nem akármilyen lesz.  
 
2. Ezeknek az Igéknek az a nagy örömüzenete, hogy Isten új eget és földet 
teremt.  
 
Mi lesz a jellemzője ennek az új világnak?  
 

Az Isten sátora az emberekkel lesz. Az újat egészen Isten készíti el. 
Nem mi. A mi cselekedeteink, érdemeink ki vannak zárva. Isten nem a régit 
kezdi el átalakítani, nem a régiből fejlődik ki. A réginek ítélete van, benne a mi 
régi, bűnös életünknek is. Az Istentől készített "új" általa teremtett új lesz. János 
evangélista életében még magától értetődő volt a biztonság a várfalakon belül, a 
körülkerített városon belül. János egy várost lát, olyan várost, ahol az Isten 
sátora az emberekkel együtt lakik. Mint az Édenben, ahol jelen volt az Isten, és 
járkált a kert fái között. (vö. 1Móz 3,8) Az Ószövetségben is ezért volt szükség a 
szent sátorra, hogy kiábrázolja Isten jelenlétét.  

 
Ez a szó szerepel János evangéliuma elején is, amikor azt írja az 

evangélista, hogy az Ige testté lett és lakozott, azaz pontosabban sátorozott 
közöttünk. (vö. Ján 1,14) Jézus jelen volt, elérhető volt. Úgy itt is jelen lesz az 
Isten valóságosan. Itt a földön ennek csak előízét érezzük, amikor imádkozunk, 
és tudván tudjuk, hogy meghallgatta imádságunkat. Vagy amikor kinyitjuk a 
Szentírást és szól az Isten, tudjuk, hogy Ő jelen van az életünkben. Átéljük 
vigasztalását, erejét, vezetését. 

 
De itt a földön mindig ott van a töredékesség, a bizonytalanság, az 

esendőség, az ideigvalóság a dolgainkban. Ott ez nem lesz. Ott Isten jelenléte 
állandó lesz. Ez az üdvösség: együtt lenni az Istennel. Igazából itt a földön is az 
adja meg az erőnket, a biztonságukat, ha tudjuk, hogy Isten velünk van. Ha 
nincs velünk, akkor hiába minden erő, minden gazdagság. Ezért biztat olyan 
gyakran a Biblia ezzel: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8,31) 
Márpedig Ő Krisztusban velünk van, ha Őt befogadtuk, ott él a szívünkben 
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Szentlelke által. Minden mozaik a helyére kerül az életünkből is, nem marad ki 
egyetlen hely sem.  

 
Most még vár az Úr, de azért, hogy megkönyörüljön rajtunk. Most még 

adott időt Őhozzá térni, Őfelé fordulni, bűneinket rendezni.  
 
Mindenki a helyén lesz, sőt az igazaknak még jutalom is fog járni. Az 

ember nem lesz magányos egy pillanatra sem, nem fogjuk magunkat egyedül 
érezni. Együtt leszünk azzal, aki minket szeretett és együtt lesz a gyülekezet 
közössége is. Templomra sem lesz ott szükség, mert ami ott történik, az 
folyamatos istentisztelet lesz.  

 
Itt, a földön sajnos gyakran elkülönül ez az életünkben. Van vasárnap 

délelőtt, amikor csak itt ülünk, és vannak hétköznapjaink, amikben nem tudom, 
hogy mennyire látszik meg a hitünk. Jó lenne, ha meglátszana a munkánkban, a 
szórakozásunkban, akár eszünk akár iszunk, hogy az Úréi vagyunk. (vö. 1Kor 
3,17) 

 
Nem lesz ott szomorúság. Amit készített, az alapjaiban új lesz, mert nem 

lesz ott semmiféle gonoszság. A farkas és a bárány együtt legelészik majd, a 
kisgyermek a mérges kígyóval játszik. Nem lesz ott semmiféle fájdalom, sem a 
testté, sem a léleké, nem fog gyötörni kín, éhség, szomjúság, sem hideg, sem 
meleg. Nem lesz hiányérzetünk semmiben sem. Ezek szerint bizonyos emberek 
sem fognak hiányozni. Számomra az olyan nagy kérdés volt, hogy akik 
szeretnek, és akiket én is szeretek, azok ott lesznek-e? Hogyan élhetek boldogan 
nélkülük? A bölcs Isten tudja jól, hogy kik lesznek ott. Ott meg fogom érteni 
Isten titkait, hogy mit miért és hogyan cselekedett. Itt a földön könyörgöm 
szeretteimért, bizonyságot teszek nekik az én Uram szeretetéről, de nem mindig 
látom meg ennek az eredményességét abban, hogy odafigyelnének vagy ennek 
nyomán megtérnének. Nem tehetek mást, csak Isten kegyelmes szeretetére 
bízom őket, és teszem azt, amire Ő indít feléjük a Tőle kapott szeretettel. Ott 
majd meglátom, hogy mindent szeretetéből tett, még a nehézségeimet, a 
terheimet is ezért adta, mérte ki patikamérlegen és helyezte a vállaimra, hogy 
megtartsanak, kiegyensúlyozzanak a keskeny úton. Észreveszem, hogy hány 
akadályt hárított el az utamból, hány őriző angyalt küldött, hogy meg ne üssem 
lábamat a kőben. Ott nem lesznek kínzó kérdéseim, és nem lesznek vádló 
gondolataim, nem fog mardosni a régi énem, mert azt itt hagyom, minden 
nyűgével együtt.  

 
Világosság lesz, mert maga Isten a világosság, az Isten dicsősége és 

annak szövétneke a Bárány. Éjszaka sem lesz ott, hiszen nem fogunk 
elfáradni, és nem lesz mit kipihennünk. A Városon ragyog az Isten dicsősége. 
Az új teremtés betölti a célját, hiszen az volt az eredeti terve Istennek az 
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emberrel, hogy az Ő dicsőségére éljen, azt hirdesse. Ott ez meg fog valósulni, és 
ez nekünk jó lesz. Az igazak fénylenek, miként a csillagok, a ragyogás az Isten 
dicsőségének a visszatükröződése. A Város nyitott város lesz, a kapui nem 
lesznek bezárva, erre semmi szükség ott nem lesz, úgyis csak azok mehetnek be, 
akik beírattak az élet könyvébe. Maga a Bárány fog oda bevezetni mindenkit, 
hiszen Ő maga az ajtó, és csak rajta át fogunk odaátra jutni. Senki idegen nem 
lesz ott, akkorra az ellenség már elpusztított ellenség lesz. Akik nem hittek 
Krisztusban, azok elvették ítéletüket. Itt már csak azok lesznek, akik győztek, 
akik átvették az örökséget. Akik benn vannak, azok szabadok. Az üdvösség nem 
börtön, de mindenki előtt nyitva van a lehetőség. Jézus hív minket magához 
szeretettel már itt a földön.   

 
Nem kell visszafelé tekintgetnünk, nézhetünk előre. Isten eltökélte, hogy 

újjáformálja azt, ami elromlott. Nem foltozgat a régin, nem tart meg a régiből 
semmit sem. Ő áldozott a megújításért, Fiát adta a golgotai keresztre. Így 
szeretné egész életünket újjá tenni, újjá szülni Szentlelke által. Tőle jön az új, 
mint a férje számára elkészített mennyasszony (erről már volt szó egyik 
vasárnapunkon), mint a szent Jeruzsálem a maga tökéletességében. Ezért 
szerepel itt az Igében a sok-sok drágakő, ezért négyzet alakú ez a város. A 
kapukon Izrael tizenkét törzsének neve, a falak tizenkét alapkövén a tizenkét 
apostol neve olvasható. Ennek is mondanivalója van a számunkra: az, hogy Isten 
népének kerítése az apostolok bizonyságtétele, tanítása. Ha a mennyben ez ilyen 
fontos, mennyivel inkább az kellene, hogy legyen itt a földön is. Ez nem ingatag 
és változó, hanem biztos és védelmet adó. Beteljesül az Ige, hogy felépíttetünk 
rájuk, a sarokkő pedig Jézus Krisztus. A négyzet az ókorban tökéletes idomnak 
számított. A 12 ezer futam kb. 2400 km-nek felel meg, tehát egy óriási négyzet. 
Ha én benne hiszek, ott vannak az ide vonatkozó ígéretek, örök életem van, 
átmentem már itt a földön a halálból az életbe. Ezek mind meglettek, Isten ezt 
már nekünk elkészítette. Ő a kezdet és a vég. Hagyjuk-e, hogy a mi életünket is 
újjá tegye Krisztus által?  

 
Testvérem, meglátod-e az új eget és új földet boldog örömmel? 

Ámen. 
 
 
Imádkozzunk!  
Dicsérünk és magasztalunk Téged, Urunk a Te jó munkádért. Azért, hogy 

Te magadnak népet készítesz, akiknek elkészítetted a tökéletes országot is odaát. 
Köszönjük azt, Urunk, hogy kijelented nekünk. Köszönjük, hogy 
vágyakozhatunk odaátra, és elfogadod a mi gyarló, bűnös életünket. Sőt 
nemcsak hogy elfogadod, hanem egyenesen azt akarod, hogy újjászülessünk. 
Köszönjük, hogy ennek minden feltételét Te állod, s köszönjük azt az áldozatot, 
amiért lehetséges az új az életünkben. Lehetséges a szív-csere; lehetséges az, 
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hogy ne a mi indulataink uralkodjanak bennünk, hanem Krisztus indulata, az Ő 
természete. Lehetséges az, Urunk, hogy a régit elhagyjuk, mert Te újat 
készítettél. Könyörülj, Urunk, hogy mindig tudjunk ez után az új után vágyni. 
Mindig tudjuk úgy kinyitni a Te Igédet, hogy Te új kijelentést adsz. Új szót, 
amire mi építhetünk. Köszönjük, hogy ez az új, ez az evangélium, a Te drága 
kegyelmed. Urunk, Istenünk! Bocsásd meg a ragaszkodásainkat a régihez. 
Bocsásd meg, amikor emberi erővel akarunk mi magunk újat építeni, és nem 
látjuk be, hogy nekünk ez nem megy, csak ha Te készíted, csak ha Te adod. 
Köszönjük a Te csodáidat, hogy mégis lehetséges az új – Veled és Általad. 
Dicsérünk azért a helyért, ahol nem lesz sírás, és nem lesz semmi gonosz. S 
köszönjük, hogy ennek az előízét annyiféleképpen érezteted velünk. Urunk, 
Istenünk! Te látod a mi életünket. Te látod azt, hol tartunk ezen az úton. Vonj 
közel Magadhoz mindannyiunkat! Kérünk a szomorkodókért, hogy csillogtasd 
meg előttük a mennyet, és Te adj nekik örömet! Kérünk az örömeinkért, Urunk, 
hogy azok is megállhassanak Előtted, és hogyha nem, akkor azokat is tudjuk 
kárnak és szemétnek ítélni. Urunk, Istenünk! Kérünk, hogy Te áldd meg a mi 
csendünket, hogy tudjunk most egyen-egyenként Veled beszélni! …..  

Ámen.  
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HEIDELBERGI   KÁTÉ   XLIV. ÚRNAPJA 
 
113. Mit tilt meg a tizedik parancsolat? 
 
Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel 
szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem,  
- hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten 
akaratával egyező. 
(Zsolt 119,104; Mt 5,48, 15,19; Róm 7,7.22; Gal 5,24).  
 

114. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, 
akik Istenhez megtértek? 

Nem; még a legszentebb életű emberekben is, míg e földi életben vannak, 
csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek1, úgy azonban, 
hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nemcsak némely, hanem minden 
parancsolata szerint élni2. 
(1Jób 9,1-3;  Zsolt 19,13;  Préd 7,20;  Fil 3,13; Jak 3,20; 1Ján 1,8; 
2Zsolt 119,60.106; 127-128; Róm 7,22;  Fil 3,14;  Jak 2,10).  

 
115. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a tízparancsolatot, ha 

azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? 
Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban 
megismerjük1, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink 
bocsánatát és az igazságot (megigazulást)2. Továbbá, hogy folytonosan azon 
legyünk, és Istentől az Ő Szentlelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre 
inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára3, míg e földi élet után el nem érjük a 
tökéletesség végcélját.4 

(1Zsolt 32,5; Róm 3,20, 4,15. 5,13.20, 7,7, 10,3-4; Gal 3,19.24; 2Mt 11,28; Róm 
7,24-25; 35Móz 31,11-13;  Zsolt 51,12-14; 119,4-5,33-36, 143,10; Róm 12,2; 
4Lk 20,36; lKor 9,24, 13,9-10; Fil 3,11-14; Zsid 12,23; 1Jn 3,2.).  
 


