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MILYEN LESZ AZ ÖRÖK ÉLET?  
(JEL 22:1-5) 

 
- A Biblia egyik legérdeksebb motívuma a kert motívuma. Számos kerttel találkozunk a Bibliában: (1) Éden kert-
je (1Móz 2-3), (2) Gecsemáné kertje (Mt 26:36-56) és (3) az új, eszkatológiai Éden-kert (Jel 22:1-5). Amint ebből 
a felsorolásból kitűnik, az általunk tanulmányozott szöveg a kert motívuma részeként értendő. 
 
A SZÖVEGÖSSZEFÜGGÉS 
- TEOLÓGIAI KONTEXTUS: A Jelenések könyve csúcspontja az Új Jeruzsálemről szóló látomás (Jel 21-22). Az 
egész megváltási terv ez a csúcspont felé irányul. A szent történelemben minden lépés egy újabb lépésként 
értelmezhető az Új Teremtés irányába, amely nemcsak Földünk megújulását, hanem az édeni feltételek hely-
reállítását és kiterjesztését jelenti. A Bibliának van néhány fő témája és ezek a témák fokozatosan kibontako-
zódnak, mintegy fejlődnek a Biblián keresztül és Jel 21-22-ben érik el tetőpontjukat: új teremtés, új templom, 
új szövetség, új Izráel, új Jeruzsálem.  
-Minear megfigyelte, hogy a Jel 2-3-ban megjelenő ígéretek a "győzteseknek" újra felbukkannak az Új Jeruzsá-
lem látomásban is, ami arra utal, hogy az új teremtésben, az ember mindent megkap, amit Isten megígérhet: 

 Étel: 2:7 és 22:2. 
 Templom: 3:12 és 21:22- 
 Isten városa: 3:12 és 21:2, 10. 
 Örök biztonság: 3:5 és 21:27. 
 Romolhatatlan ruházat 3:5 és 21:2, 9. 
 Ragyogó kövecske és a hajnalcsillag: 2:17, 28 és 21:11, 18-21, 23; 22:5, 16. 
 Osztozás Krisztus királyi hatalmában: 2:26-27; 3:21 és 22:5. 
 Kivétel a "második haláltól": 2:11 és 21:7-8. 

- Tehát a Jel 2-3 és a Jel 21-22 látomásai között egy szoros kapcsolat létezik: amíg a Hét Levél látomás a küzdő 
egyházat mutatja be, amelyeknek ígéretek adattak, addig az Új Jeruzsálem látomás a győzedelemes egyházról 
szól, azaz az isteni ígéretek megvalósulásáról. 
-STRUKTÚRA: A Jel 21-22 látomása három részre osztható: 

a. 21:1-8 --- Az új teremtés leírása. Ennek a szakasznak kettős szerepe van: egyidőben a 19-20. részekben 
leírt látomás konklúziója és az Új Jeruzsálemről szóló látomás bevezetője. 

b. 21:9-27 --- Az új teremtés bemutatása a Szentek Szentje nyelvezetén. Néhány párhuzam a Jeruzsálemi 
templom és az Új Jeruzsálem között, amely templom-városként értelmezhető: 
-Mindössze néhány párhuzam erejéig: - hegyen fekszik ≈ a templom Sion hegyén épült 
               - Isten dícsősége van benne ≈ a templomban Isten lakozott 
               - a város kocka alakú ≈≈ a szentek szentélye kocka alakú volt 
               - a város alapja 12 drágakő ≈≈  a főpap mellvértjén 12 drágakő  
               - nem megy be tisztátalan ≈≈ a papok is megmosták  

c. 22:1-5 --- Az új teremtés bemutatása az Éden kertje nyelvezetével. 
 

BIBLIAI HÁTTÉR 
A. ÉDEN KERTJE - 5 párhuzam:  1. Élet forrása → négy felé ágazó folyó 

     2. Élet fája → élet fája 
     3. Átok nem lesz többé → az átok a bűn következtében jelenik meg 
                a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok 
     4. Isten arca láthatóságának ígérete → a bűn következtében ékelődött  
             válaszfal Isten és ember közé >>> a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok. 
     5. Uralom ígérete → az ember eredeti megbízatásának helyreállítása. 
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B. EZÉKIEL TEMPLOM-LÁTOMÁSA (Ezék 47:1, 6-9, 12) - A templom volt a Zsidóknak a mindene, az Istennel 
való kapcsoltuk a templomi ceremóniáktól függött. János megragadja ezt a gondolkodásmódot, a nyelve-
zetet és elmondja, hogy az a legfontosabb, ami elveszett helyre fog állni az Új Jeruzsálemben. Minden, 
amit ezen a Földön elveszett és ami valamit ér, a miénk lesz sokkal teljesebben az Új Földön. 
 
A KÖZPONTI OBJEKTUM: A TRÓN 
A Jel 22:1-5 kulcs-szava a trón. Kétszer is a következő megfogalmazásban szerepel: "Istennek és a Bárány-
nak királyiszéke" (22:1.3). A trón nem csak Jel 22:1-5-ben játszik fontos szerepet, hanem az egész könyv 
kulcs-kifejezése, hiszen negyvenhétszer jelenik meg (a huszonkét fejezetben tizenhétszer). 
-3 szempont említhető a trónnal kapcsolatosan a Jel 22:1-5-ben: 
1. A trónból ered az élet vizének tiszta folyója.  Ez a kép nagyszerűen mutatja be Isten uralmának termé-

szetét: folyó nélkül nincs élet az új Édenben, az élet a víztől függ. A víz serkenti az életet és ez az életet 
serkentő erő Isten trónjából fakad - Ő az új teremtés élete, ezért Ő nélküle nincs élet. 

2. A trón Isten és a Bárány közös trónjaként jelenik meg: két személy egy trónon ül. Nagyszerű megfo-
galmazás ez az Atya és a Fiú egységéről. A Jelenések könyvében feltárt Istenkép az egyik legerősebb 
bibliai érv a Szentháromság tana mellett és a trón kiválló retorikai metafora ennek a tézisnek kifejtésé-
ben. 

3. A trón Isten országának igazgatási közponja. Ez az egyetlen szakasz az egész könyvben, ahol Isten trón-
ja a Földön van - minden alkalommal a menny, konkrétabban a mennyei szentély Isten lakhelye és 
trónjának a lokációja.  
 

ISTEN NÉPÉNEK SZEREPE AZ ÚJ ÉDENBEN 
- Jel 22:1-5 szerint Isten népének kettős szerepe lesz az Új Földön: 
1. Papi szolgálat: 22:3b - "és az Ő szolgái szolgálnak néki" - a latreuō görög szó papi szolgálatot jelöl a LXX-

ban. 
2. Királyi funkció: 22:5 - "uralkodnak örökkön örökké". Isten eredeti terve helyre áll, amely 1Móz 1:26, 28 

szerint az ember uralma a Föld fölött. 
- Ez a kettős szerep szorosan összefügg 2Móz 19:6-al, a kivonuláskor adott ígérettel Isten népénekel, amely a 
Tízparancsolat kihirdetése előtt hangzik el: "És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. " Ennek a vernek 
különleges szerepe van az ÓSzöv és ugyanakkor az ÚjSzöv teológiájában is és tulajdonképpen itt fog megvaló-
sulni. 
- Az uralom ígéretével még egy fontos ígéret meg fog beteljesedni: Isten a megváltottakat trónra ülteti, ami a 
lehető legnagyobb megtiszteltetés lesz, amelyet ember el tud képzelni (Jel 3:21). 
- Mi az örök élet lényege? "Az új teremtés dicső örömhíre a következő: Jézus ott lesz! Az, aki értünk halt meg 
állandóan ott lesz velünk. Ez teszi a mennyet mennyé; Krisztus nélkül nem volna menny. Ez kell, hogy a valós 
indíték legyen arra, hogy haza akarunk menni. Annyira szeretjük Jézust, hogy látni szeretnénk Őt, aki meghalt 
értünk." 
 
A VÁROS JELKÉPÉNEK JELENTŐSÉGE 
• A Biblia kertben kezdődik és városban végződik. Miért? 
- A tökéletes város az emberi váradalmak ideáljának megtestesítőjének számított (Szokrátesz, Platón, Ariszto-
telész). János felhasználja ezt a hátteret, hogy egy erőteljes üzenetet közvetítsen: 
 Csupán Isten városában valósulhatnak meg mindazok az ideálok, amelyeket az emberi lélek kíván! 
 Csak Isten jelenlétében van tökéletes harmónia és csak a vele való közösségben élheti ki az ember ren-

deltetésének valódi célját - a valós életet (amely egy időben szolgálatot és uralmat jelent). 
 Két fogalom is az élet fogalmával kapcsolatos Jel 22:1-5-ben: az "élet fája" és az "élet folyója". Az első 

az ételre utal, a második italra. Jelképesen az Isten által adott élet lesz a megváltottak tápláléka és ita-
la → Isten jelenléte, az Ő általa adott áldás lesz az emberek boldogságának forrása.  

 Ebben az Istentől fakadó élet közegében a megváltottak egyidőben SZOLGÁLNI és URALKODNI is fog-
nak - az emberi szabadság és Isten szuverén uralma tökéletes egyensúlyban lesznek. 

 


