Tanulmányok a Jelenések könyvéről:
20. Az Új Jeruzsálem (Jel 21,1-22,5)

A célba ért gyülekezet: Az Új Jeruzsálem (Jel 21,1-22,5)
 A hét gyülekezetből egy gyülekezet
 A 7 gyülekezet és az 1 gyülekezet
 A chiasztikus pár hét gondolat-párhuzama:
1. „Hatalmas hang” hallatszik, vö. 21,3; 1,10.
2. „Én vagyok az alfa és az ómega”, vö. 21,6; 1,8.
3. Ígéretek „a győzteseknek”, vö. 21,7; 2,7. 11. 17. 26; 3,5. 12. 21.
4. „Isten dicsősége” sugárzik, vö. 21,11.23; 1,16.
5. „Az élet könyve”, vö. 21,27; 3,5.
6. „Az élet fája”, vö. 22,2; 2,7.
7. „Isten neve” a győzteseken, vö. 22,4; 3,12.

 A 7 gyülekezet és az 1 gyülekezet
 2,7. 11. 17. 26; 3,5. 12. 21 „aki győz…” 3,21 „amint én is győztem” 21,7 „aki győz, örökségül
nyer mindent…”

 Az Új Jeruzsálem kettős képe
 A Jelenések könyvének utolsó látomása tartalmilag két fő részre osztható:
1. A város bemutatása egy kettős kép alapján (Jel 21,1-10) : „új/szent Jeruzsálem” és „a
menyasszony, a Bárány felesége.”
2. A város leírása (Jel 21,11-22,5), egy kettős motívum alapján, amely Izráel 12 törzsének, és a
12 apostol nevének egyedülálló kapcsolatát jelenti.

 Sátor az Új Jeruzsálemben!
 Az Új Jeruzsálem képének legfelemelőbb része egy „sátor a városban”, vö. 21,3. Ekkor Isten
örökre beteljesíti azt, ami választott népe szentélyében nem teljesedhetett: „Készítsenek
nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam!” (2Móz 25,8). Ez az isteni terv azonban egy
rövid időre Jézus földi életében teljesedett: „Az Ige testté lett és lakozott közöttünk” (Jn
1,14).
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 Templom az Új Jeruzsálemben?
 Jel 21,3 szerint „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni…” Jel 21,22
szerint azonban „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Isten és a Bárány
annak a temploma.” A közöttünk lakozó („sátorozó”, Jn 1,14) Jézus „testének templomáról
beszélt”, amikor azt mondta, hogy „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt
felépítem” (Jn 2,21.19).

 A sátoros ünnep motívuma
 Az izraelita éves ünnepkörben a sátoros ünnep volt az utolsó, amely a 40 évig tartó pusztai
vándorlásra emlékeztette a zsidókat, vö. 3Móz 23,39-43. Az Új Jeruzsálemben megmarad
ugyan a sátoros ünnep motívuma, de a templomot (Isten jelenlétének szimbólumát) felváltja
az Úr valóságos jelenléte, vö. Jel 21,3.7; 22,4.

 Az Új Jeruzsálem jellemzői (-7+7)
 Hét régi dolog hiányzik:
Tenger (21:1); Halál, gyász, kiáltás, fájdalom (21:4b); Templom (21:22); Nap, hold (21:23); Éjszaka
(21:25b; 22:5a); Átok (22:3); Fény (22:5b)

 Hét új dolog lesz:
Isten sátora (21:3); Könny nélküli élet (21:4a); Isten dicsősége (21:11a); A népek hódolata (21:26);
Az élet vize (22:1-2a); Az élet fája (22:2b); Isten személyes jelenléte (22:4)

 Az Új Jeruzsálem jellemzői (12+12)
A város falának 12 alapköve megfelel a főpapi hósen 12 drágakövének, vö. 2Móz 28,15-21;
39,8-14. A város 4x3 gyöngykapuja követi Izráel 12 törzsének „tábor-rendjét”, vö. 4Móz 2.

 Az Új Jeruzsálem formája
 A város egy kozmikus arany kockához hasonló, amelynek „hossza, szélessége és magassága
egyenlő”, vö. Jel 21,16. Ez a tökéletes kocka megfelel a salamoni templom szentek szentje
formájának, vö. 1Kir 6,20; 2Krón 3,8.

 A fény és az élet városa
 Az Új Jeruzsálem számadatai után a hangsúly először a ragyogó világosságra kerül, amit az
arany, a jáspis és a kristály fejeznek ki, vö. 21,11.18.21.23-25; 22,5. A tündöklő fényözön
leírása után a város központja válik láthatóvá, ahol az élet vize és fája van, vö. 22,1-2.

 Jöjj, Uram Jézus!
 Mindeközben az Isten hívása hangzik, aki a „szomjazó” ember válaszára vár: „Én a
szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen” (21,6b). „Aki szomjazik, jöjjön! Aki
akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (22,17b). „Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram
Jézus!” (22,20). „Marana tha!” „Urunk, jöjj!” (1Kor 16,22).
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