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„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő szent Fiától, az Úr Jézus 

Krisztustól.”  

Ámen.   

 

Imádkozzunk!  

Áldunk és magasztalunk azért a csodálatos tervedért Édesatyánk, hogy mindent Jézus 

Krisztusban teremtettél, Őáltala és Őrá nézve és ennek a teremtésnek lettünk mi is teremtett 

gyermekei benne, általa és Őrá nézve. Köszönjük, hogy minden tőled indul ki és Te hozzád 

érkezik vissza. Áldunk és magasztalunk, hogy értelmet adtál nekünk arra, hogy megismerjük a 

Te nevedet, a Krisztus Jézus nevét és életét, és benne és általa megismerjük az örökségünket, 

amelyet eleve elkészítettél nekünk, így mondván, hogy a téged szeretőknek. Légy áldott azért 

a kegyelemért, hogy Szentlelkeddel munkálkodsz ma is a gyermekeidben. Mindent megkapunk 

ma is, amire szükségünk van: biztatást, bátorítást, erőt, oldást is és kötést is, ahol arra szükség 

van. Kérjük, hogy a Te igédet szenteld meg a mi szívünkben, hogy mi is megszenteljünk téged 

ott a szívünkben. Jézusért.  

Ámen. 

 

Két helyről fogok igét olvasni, először a Jelenések könyve 11,15-ből:  

Jel 11,15 „A világnak országai a mi urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké 

uralkodik.”  

A másik pedig, amelyik a címadó is, meg van írva a Jelenések könyve 21. részében, de 

felolvasok 7 verset:  

Jel 21,1-7 „Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és első föld elmúlt és a tenger sem 

volt többé. És én, János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szála alá a 

mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony és hallék nagy szózatot, 

amely ezt mondja az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van és velük lakozik és azok az ő 

népei lesznek és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő 

szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 

mert az elsők elmúltak. És monda az, aki a királyi széken ül: Ímé, mindent újjáteszek és monda 

nekem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak, és monda nekem: Meglett! Én vagyok az Alfa 

és az Omega, a kezdet és vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki 

győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.”  
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A mai napon úgy fogok szólni Jézus Krisztusról, ahogy nem megszokott a református egyház 

életében. Az oka, hogy egy olyan korszak elé nézünk, ahol a hitért az embereket kergetni fogják 

vagy megölik, aki pedig a Jézus Krisztus bizonyságtevőjeként ebben a korszakban hangot ad 

az Isten igéjének, az számíthat rá, hogy kivívja a sátánnak, annak a régi sárkánynak azt a dühét, 

amelyikkel kergette az asszony magvát és főként a Jézus bizonyságtevőit. Szeretném, hogy ha 

neked fegyvered lenne, hogy amikor a hitedről, Krisztus Jézusodról beszélsz, senki semmilyen 

módon ne tudja megtámadni a te tökéletes hitedet, amit kaptál az Úr Jézus Krisztus ismeretére 

nézve. 

  

Tudjátok, azzal kezdem ezt a fajta ismertetést, amit az Ószövetségben majd úgy találunk, hogy 

teofánia, nem tudom másképp mondani: Istenjelenés. Hallatlan büszke az Ószövetség arra, 

hogy teli van ilyen Istenjelenésekkel az ő hitük és vallásuk. Ugye mindegyikőtök emlékszik 

arra, amikor Mózes egyszer csak megrendülve látja, hogy a csipkebokor ég és nem ég el, és 

megy oda, és ott valami megrendítő történések lesznek. Old le a sarudat, szent a hely. Aztán 

kiderül, hogy aki ott vele beszél, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, az élőknek Ura. 

Aztán kiderül, hogy szeretné látni az Isten orcáját, és itt kezdődik, hogy nem látja, mert valami 

mást lát, a dicsőséget, fényt. Maga az élő Isten azt mondja neki, ember nem láthat engem, nem 

láthatod az orcámat, de a jelenlét, az orca látása héber kifejezésben nem kevesebbet takar, mint 

azt, hogy közvetlenül beszélek valakivel. Közbevettetés nélkül szólok hozzá, amikor valakinek 

az életét az élő Isten úgy ragadja meg, hogy mindenfajta eszköz nélkül közvetlen szól. Ez az 

Istennek valami csodálatos jelenése, biztosan ottléte, teofániának mondjuk. 

  

Amikor olvassuk az Ószövetségnek a lapjain azt, hogy Isten ruah, lélek, görögül pneuma, akkor 

úgy van megmagyarázva, hogy lélegzet, szellő, szélvihar, láthatatlanok ezek az ember számára 

és a héber szókép ezt fejezi ki, hogy Isten is láthatatlan, de lelki valóság. Isten lélek, aki nem 

látható és többször elmondja a Szentírás: Vigyázz, alakot nem láttál! Kérdezhetnéd, miért 

beszélek erről? Bár még folytatom. Amikor fényenergia jelenség mögött ott van a Jézus 

Krisztusnak az ábrázata, nem látja Pál, mert ez a fényjelenség elvakítja, de mögötte ott van az 

Úr és megszólal a hangja. Kérdezi Pál: Ki vagy Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. 

Teofánia: Isteni jelenés. Amikor az Ószövetségben időszakonként egy emberi alak mögül vagy 

angyali alak mögül szól és beszél az emberekkel, például Manassé tölgyesében egy előkelő 

idegen érkezik. Mi tudjuk, hogy az idegen mögött és a szava mögött ki van, de Őt nem látni, de 

hogy ott van, ahhoz kétség nem fér. Sámson szüleinek angyali formát ölt a Bírák 13,22-ben, 

Istent soha nem látják.  

Mai ismeretünk szerint e Szentháromság Isten második személye, a Krisztus jelent meg minden 

esetben. Aki majd a prófétákat is megragadja. Így beszél az apostol róla, hogy kiknek a Krisztus 

lelke jelentette meg a maga életét, jövetelét, hogyan és miként történő földi életét, a Krisztus 

lelke, a tökéletesen végtelen örök Isten. Valami megrendítő módon a térben és az időben képes, 

bár betölt mindeneket, megjelenni egy helyen. És ha Jézus Krisztusra gondolok és arra, amikor 

megkeresztelkedik és megnyílik az ég, és szózat hangzik fölülről, akkor ez a szózat olyan 

megrendítő dolgot mond, aminek jó lenne, ha ma a hited a valóságát látná meg, Jézus Krisztus 

az Isten teofániája. Megjelent, itt van és velünk van, és azért más, mint az összes többi hely, 

mert aki engem látott, látja az Atyát, mondja Jézus. Tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék 

az Istenség egész teljessége testileg. Immánuel, itt van Isten köztünk. Tudjátok, amikor zsidó 

származású emberekkel beszélek és ortodox vagy neológ hiten vannak, s azt kérik, és mond, 

van a kereszténységnek olyan fajta ismerete, amelyikkel meggyőzhetne bennünket? És 

mondom, igen. Teli van a Szentírásotok teofániával. Pontosan tudjátok és itt nem kevesebb 

történik, mint éppen népeteknek meglátogatása napja, személyesen, a legszemélyesebben és 

minden cselekedete és szava arról beszél, hogy itt van Isten köztünk. Nagyobb van itt Mózesnél 

és elmondja ez a Jézus nekik: Ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek, hiszen rólam beszélt, 
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hogy el fog jönni, aki az Istent színről színre látja. El fog jönni, aki az Isten beszédét úgy jelenti 

meg, hogy azt követni kell nektek. Tehát az a Jézus Krisztus, akiről én is bizonyságot teszek, a 

testben megjelent Isten. Így mondja majd az apostol, aki nem hiszi, hogy Jézus a testben 

megjelent Krisztus, annak a vélekedése az Antikrisztustól van, mert akié a Fiú, azé az élet. Ne 

félj megvallani, hogy a testet öltött Krisztus a te Jézusod, Aki Isten, akinek a szava szent. Nem 

ember, akinek a szava a levegőbe elszállna. Azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, de az én 

beszédem soha el nem múlik.  

 

Elöljáróban a magam lelkének fontosnak tartottam, hogy kimondhassam, hogy Jézus Krisztus 

nekem és neked a testet öltött Isten. Aki bár betölt mindent mindenekkel, de teljhatalmánál és 

tökéletes lehetőségeinél fogva közben itt a földön megmutatja magát és megmutattatja a 

beszédén, cselekedetein keresztül, hogy Ő munkálkodik. Annyira szeretem még azokat az 

igéket, amikor arról beszél az ige, Fileppel beszél: Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és 

az Atya énbennem van? Nem hiszed? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem 

magamtól mondom, hanem az Atya, Aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek 

nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van. Ha pedig nem, magukért a 

cselekedetekért higgyetek nekem. Mi van kijelentve? Mit mond ennek az embernek Jézus? 

Hogy az Atya és én egylényegű, egymást átható lelkű és akaratú személyek vagyunk. Csak a 

hit fogadja ezt el.  

 

Amikor azt mondja Jézus, a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, 

hanem az Atya, Aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. Úgy szeretek ilyenkor ott 

csendességben lenni. Mit mondasz Uram? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem 

magamtól mondom, hanem az Atya, Aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat. A 

beszédeimet az Atya cselekszi. Mondok példát rá: Lázár jöjj ki! Az Ő beszéde és Ő meg is 

cselekszi, és nem lehet ellenállni az Isten szavának, akaratának, erejének, teremtő munkájának. 

Megláttatik a falu egész népével, hogy Jézus szól, az Atya cselekszik, mert azt imádkozza, 

Uram nem magamért kérem, hanem őérettük, hogy higgyenek benned és elhiggyék, hogy Te 

küldtél engem. Asszony, megbocsáttattak a bűneid. Én szólok, Ő pedig megcselekszi, és az 

asszony átéli, hogy cselekedett benne az Isten, hogy nagy dolgot cselekedett benne. Azt mondja 

Jézus, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket magamnak és én 

rendelkezem veletek. Én szólok, az Atya cselekszik, végbemegy a kiválasztás és a 

kiválasztottnak életet ad és az életet kapott tudja, hogy Jézus Krisztusért az Édesatyám akarata 

dicsőségesen végbemegy.  

 

Az ige titka, hogy kettős természete van, szó és tett. Amikor próféciák hangoztak el, ígéretek, 

eljön Jézus, akiben az Atya cselekszik és benne lesz minden igenné és ámenné.  

Miért mondom én ezt el? Mert az mondja az Úr Jézus, hogy amikor megtértek, amikor 

befogadtok engem, amikor befogadjátok a beszédemet hittel, azon a napon megtudjátok, hogy 

én az én Atyámban vagyok és ti énbennem és én tibennetek. Hogy az Ószövetségben 

megrendítő a teofánia, az Istenjelenés, hogy az Újszövetségben megrendítő, hogy itt van Isten 

köztünk Jézusban? Hát, ami veled történt, ami veled történik? Én az Atyámban, te énbennem, 

én tebenned. Micsoda megrendítő terv ez velem, micsoda szent munka ez értem. Egyelőre a 

földön vagyok, de a státuszom az mennyei. Nem csak nála, nem csak együtt. Hanem benne vele 

és bennem vele.  

 

Most rátérek arra a címadó igemagyarázatra, amiért ezt elmondtam, hogy ne kételkedj testvér, 

eszedbe ne jusson, hogy téged meglehetne zavarni a hitedben, hogy kicsoda a te élő Jézusod. 

Hát te láttad az Atyát, az Atyának szerelmét ott a Golgota keresztjén. Láttad a hűségét 

nyomorúságai idején, láttad a főpapodat, aki megindult a gyarlóságodon és nem elvetett, hanem 
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azt mondta: ahogy megmostam a tanítványok lábát, te már tiszta vagy, mert megváltottalak, de 

igémmel, jelenlétemmel, lelkemmel megtisztítalak újra. Eltűnék a föld és az ég, és helyük nem 

találtaték, egy új ég, egy új föld teremteték, ami egészen más, mint a régi. A kainosz azt jelenti, 

hogy új, másik. A jelenlegi világtapasztalat semmit nem ér, mert minden újjátétetik, azaz új 

teremtett föld és ég, annak semmi köze nem lesz ehhez. Így mondja, emlékezetbe sem idéztetik. 

Az üdvözült emberek esetében azonban nem így lesz. Megmarad a személyiség, megmarad egy 

szent emlékezet, hogy mely nagy dolgokat cselekedett velem az Isten. Megmarad a 

meglátogatottságomnak a napja, megmarad a megtérésemnek emléke, a szabadítása és akkor, 

amikor elpecsételt magának vérrel és lélekkel örökre, megmarad és élő hála és élő dicsőítés 

forrása lesz. Megmarad az önazonosság. Az emberek megdicsőülése során az újjáteremtésben 

a Biblia soha nem használja a kainosz szót, soha, hogy más. Használhatná azt, hogy neosz, hogy 

új, ezt se használja, a filozófusok szeretik a szót. Ő azt mondja: Íme, az Isten sátora az 

emberekkel van és velük lakozék, és azok az Ő népei lesznek és maga az Isten lesz velük, az Ő 

Istenük.  

Kérem, két teremtést tanít az Újszövetség. Rád nézve is kettőt, meg az ég és földre nézve is 

kettőt. Addig, amíg az egyiknek, az ég és földnek a tökéletes elpusztítása után lesz az új ég és 

új föld, addig te a megtért, a kegyelemből újjászült élet, kiteljesedsz majd a második 

teremtésben. Na de nem kapkodok, ezt szeretném azért elmondani.   

 

Az első teremtés az anyagi világ teremtése. Hát, ez kellett aztán a bukott angyaloknak, hoztak 

ide az égvilágon mindent, annyi sötétséget, annyi gonoszságot, annyi aljasságot, hogy ki kellett 

mondani az Úrnak a teremtés előtt, ha visszaél az angyalvilág a tőlem kapott szabadságával, 

mert szabadságot szerető Isten vagyok, akkor megszabadítom tőlük az embert, ha az ember 

pedig visszaél azzal a szabadsággal, hogy nem akar engem szolgálni, hanem szolgául adja 

magát ennek a másik hatalmaságnak, ezért konkretizálom, hogy Fiamba adok életet a Fiammá 

tervezett emberi életeknek. Két részletben, két teremtéssel.  

Ezt is úgy szeretem, de megosztom veletek, mert biztos vagyok benne, hogy többen tudjátok 

ezt, de boldognak lenni jó, de hálásnak lenni jó, de örvendezni előtte, vele az jó. Az Újszövetség 

beszéli el a második teremtést az új ég és új föld megváltói teremtéseként. Lesz egy megváltói 

teremtés, ez Jézus Krisztus örök jegyajándéka a menyasszonyának. Ő a teremtője ennek az új 

ég és új földnek, Ő a teremtője és alkotója ennek az ajándéknak, amibe nem megy be tisztátalan, 

csak a Fiak, akikkel együtt lakik az Isten.  

Az igaz egyháznak, amely teste Őneki, teremt világot. Efelé vitetünk, vonzatunk, készíttetünk, 

hogy méltókká tétessünk ama világ elnyerésére, ahol nem lesz bűn, ellenség, halál, könny, 

fájdalom, kiáltás. Az idők teljessége rendjére nézve a választottak számára lesz egy második 

teremtés. A földön tervezett újjászületés általi emberi változást befejezi. Ami megtéréssel és 

megszentelődéssel kezdődött, egy új élet a szívben, mennyei ízek, Isteni természet részesévé 

való ígéretek és az ezekben való hitből való élet megkoronáztatik.  

Az új élet a szívben a lélek ereje által a teljesség zálogát kapva, amit elkezdett, befejezi az 

újjáteremtésben. A Filippi 1:6-ban így írja Pál: Ő úgy odavan ezért a Krisztus Jézusért, az 

ígéreteiért, a beszédéért az Isten csodálatos szerelméért, ott hódol. Meg vagyok győződve arról, 

hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot a megtéréskor, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig, hogy a 

te lelked, ez az új, ez a hitben élő, ez a megszentelt, az odaszentelt, odaadott élet, ez megkapja 

a jegyajándékot, azt a testet, amelyikhez ez a lélek már most készíttetett, amelyik hasonlóvá 

tétetik hozzá. Ennek van mennyei fehér ruhája és ez tétetett méltóvá a bárány menyegzőjére. A 

menyegzői élet az Istennek az az ajándéka, amelyből ízeket kapunk a Jézus szerelméből itt a 

földön és fogalmunk sincs, hogy miket készített, amit emberi szem nem látott, emberi értelem 

meg se gondolt, az Őt szeretőknek odaát.  
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Nem véletlenül írja majd János, hogy jövel Uram Jézus. Tudja, hogy kié, tudja, hova tartozik, 

tudja, mi vár rá, tudjátok a Jelenések könyvének utolsó két része mondja csak el nem is 

akármikor, amikor megkezdődik az üldözés, amikor jön majd a keresztre feszítés, a gyilkolása 

a Jézus Krisztus bizonyságtevőinek, akkor mondja el, hogy megbátorítsa az Övéit. Ne félj, az 

én kezemből, az én akaratomból sem halál, sem élet… Tudjátok az igét. A szerelmemből, amit 

Jézus Krisztusban megmutattam, mondja az Atya, senki ki nem vesz. Beszéltünk tehát az 

örökkévalóság egy pontján arról a teremtésről, amelynek célja Jézus Krisztus megdicsőítése. 

Csúcspontja az a diadal, ahogy győzött önlelkét odaáldozva, hogy életet adjon, az élő Istennek 

meghódoltasson mindent és készítse ítélet alá az ellenséget, és lesz egy szent ünnep, amelyiknek 

te is részese vagy, a bárány menyegzője és az új élet, ez a menyegzői élet. Örök öröm a fejükön. 

Ámen. 

 

Köszönöm Uram azt a szent meggyőzetést igéd, beszéded, az Atya munkája és a Lélek közlése 

által, hogy tudom, kié vagyok, hogy tudom mit tett értem, mit tett velem, s mit tervezett tenni 

még velem. Ó, Uram bocsánat az önzésemért, hogy kisajátítom mindazt a szeretetet, amit 

minden gyermekednek adtál. Csak olyan jó hálát adni érte, hogy benne éltetsz. Kimondani, 

hogy az életem most is az Úr munkájában van, Aki dolgozik rajtam, bennem, velem és általam. 

Légy áldott, hogy bizonyságtévő lelkek lehetünk. Köszönjük, hogy sötétségben, fogságban 

lévőknek elmondhatjuk, ismerem a Szabadítót, ismerem az igaz Istent, igaz képet tudok róla 

mondani. Légy áldott, hogy parancsba is adtad és valóban elvárásod, hogy aki megismert téged, 

tanítvánnyá lett, tegyen tanítványokká másokat. Kérem az erőt, a Te hűséges szerelmedet, hadd 

éljék át újra, legyen friss a hála, legyen friss a hódolat és a boldog kijelentés. Tiéd örökre, 

megváltva véreden, megmosva általad, Tied szívem.  

Ámen. 

 

Közösen mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, hiszen azt mondta, hogy tudja az Atyátok, 

mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Azért így imádkozzatok: 

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, 

legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket 

add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, 

akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, 

mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

„Békességet adok néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a 

szíved, se ne féljen.”  

„Megáldalak és áldás leszel.”  

Ámen. 


