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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

28. hitelv

Az új föld
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt,
és a tenger sincs többé” (Jel 21:1).
Nem lehet minden követ beazonosítani, amelyet a Biblia megemlít a szent
város alapja és falai kapcsán. A jáspiskő számos tulajdonsága viszont sejtetni engedi, hogy Isten miért használja olyan bőven. Jáspis borítja a falakat, az első alapot is az alkotja. Vajon Isten azért tulajdonít olyan nagy fontosságot ennek a drágakőnek, mert annyira hasonlít azokra az emberekre,
akik felől úgy döntött, hogy az új földön élhetnek?
A jáspis meglehetősen gyakori ásvány. Bár nem nehéz fellelni, mégis a
drágakövekhez tartozik, mert ha megcsiszolják, csodálatos fénnyel ragyog.
Számtalan színben létezik: fehér, vörös, arany, barna, fekete és alkalmanként szép zöld színben is található. Vannak egyszínű példányok, de két
vagy több színben pompázók is. Olykor ráakadhatunk ún. erezett kőre is,
vagy olyanra, amely egy folyó hullámaira emlékeztet. Ez utóbbit szivárványjáspisnak is nevezik.
Most pedig figyeljük meg, mennyiben hasonlít a jáspis a megváltottakhoz, akik majd az új Jeruzsálemben fognak lakni. Minden nemzetből és fajból lesznek ott emberek. Az új földön sokféle személyiségtípus, adottság és
képesség lesz jelen. Tudatlan és tanult, szegény és gazdag, fekete és fehér
az új földön – Isten kegyelme által átformálva – egyenlőségben, méltóságban és szépségben fog élni. A jáspishoz hasonlóan talán különböző színűek,
de ugyanaz a ragyogás látható majd rajtuk Isten átformáló hatalma által.

Elöljáróban
Egyes tudósok szerint a föld kiszárad majd; az utolsó ember megissza
majd az utolsó csepp vizet. Mások azt vallják, hogy egy aszteroida fog becsapódni, amely elpusztít minden életet. Vannak, akik szerint idegen lények
fogják elpusztítani a földet. Egyesek újabb jégkorszakot jósolnak nekünk.
Megint mások szerint az AIDS vagy más csapás vet véget az életnek. De
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akadnak olyanok is, akik szerint Istenhez hasonló lényekké alakulunk át, véget vetve a háborúknak és a bűnözésnek, és egy csaknem tökéletes világban fogunk élni.
Mindezek csupán feltételezések. Isten azonban nem hagy bennünket bizonytalanságban a föld jövőjét illetően. Ő, aki kezdetben teremtette ezt a
földet, ismeri annak jövőjét. Atyánk csodálatos meglepetéseket tartogat
számunkra.
1Kor 2:9 céloz a meglepetésre: „Amit szem nem _____________________,
______________ nem hallott, és ember ___________________ meg sem sejtett, azt készítette el az ___________________ az őt _____________________.”

Mérlegelésre
A Biblia a megváltottak örökségét egy országként mutatja be (Zsid 11:1416). Idevezeti Megváltónk az Ő népét, az élő vizek forrása mellé. Megmutatja nekik az élet fáját, amely minden hónapban megtermi gyümölcsét. Levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Az élet vizének folyója kristálytiszta.
Mellette lengedező fák vetik árnyékukat az igazak ösvényére, ahogy azok
az egyik helyről a másikra mennek. A széles fennsíkok csodálatos hegyekbe torkollnak, amelyek zöld fűvel, növényekkel és fákkal vannak borítva;
örökös lakhelyeként az állatoknak és a madaraknak. Ebben a békességes
környezetben építi fel Isten népe az otthonát.
Atyánk lakhelyül alkotta a földet az ember számára, ezért újra eljön erre
a földre, hogy újjáteremtse azt.
Ézs 65:21, 22: „____________________ építenek, és ____________________
bennük, _____________________ ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem
úgy építenek, hogy más _____________________ benne, nem úgy ültetnek,
hogy más _______________________. Mert ____________________ élete oly
hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk
______________________________.”

Gyakorlati alkalmazás
1. Mi történik a földdel, amikor Jézus visszajön?
2Pt 3:10-12: „De el fog jönni az ________________ napja, mégpedig úgy,
mint a _______________, amikor az __________________ recsegve-ropogva
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elmúlnak, az ___________________ égve felbomlanak, a ________________
és a rajta levő alkotások is __________________________. Mivel pedig mindezek így ________________________, milyen _________________________ és
__________________________ kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek
az _________________________ napjának eljövetelét, amikor majd az egek
___________________ felbomlanak, és az elemek ______________________
megolvadnak!”
2. Valóságos hely lesz-e az új föld?
2Pt 3:13: „De ______________ eget és ______________ földet várunk az ő
_______________________ szerint, amelyben _____________________ lakik.”
3. Milyenek lesznek az emberek az új földön?
Fil 3:21: „Aki (az Üdvözítő) az ő dicsőséges testéhez __________________
_____________________ a mi gyarló __________________________, azzal az
_________________, amellyel maga alá ___________________ mindeneket.”
Jézusnak a feltámadás után valóságos, hús-vér teste volt (Lk 24:36-43).
Ugyanígy a megváltottak is – a feltámadás vagy az elváltozás után – valóságos testtel rendelkeznek majd (1Thessz 4:16, 17; 1Kor 15:51-53).
4. Mi lesz az új föld fővárosa?
Jel 21:2: „És a szent ___________________, az új ______________________
is láttam, amint alászáll a ____________________ az ____________________,
felkészítve, mint egy ___________________________, aki _________________
számára van felékesítve.”
5. Keresd meg az alábbi ismertetőket a városról (Jel 21:10-27)!
a. A kapuk száma:
___________________________________________________________________
b. Az alapok száma:
___________________________________________________________________
c. A város utcáinak anyaga:
___________________________________________________________________
d. A kapuk anyaga:
___________________________________________________________________
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6. Mi a fényforrás a városban?
Jel 21:23: „Az __________________ __________________________ világosította meg, és lámpása a _____________________.”
7. Hol élnek majd a lakosai?
Jn 14:2: „Az én Atyám __________________ sok _____________________
van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?”
8. Mit fognak tenni a város lakói?
Ézs 65:21: „_____________________________ építenek, és laknak bennük,
___________________ _________________, és élvezik __________________.”
9. Lesz-e házasság a mennyben?
Mt 22:30: „Mert a feltámadáskor nem ______________________________,
_________________________ sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az
__________________________ a mennyben.”
10. Járnak-e a város lakói istentiszteletre, és milyen gyakran?
Ézs 66:23: „Azután __________________ újholdra és __________________
szombatra eljön minden ________________, és ____________________ előttem – mondja az Úr.”
11. Melyik öt dolog nem lesz biztosan a mennyben (Jel 21:4)?
a. _______________________
b. _______________________
c. _______________________
d. _______________________
e. _______________________
12. Meddig fog uralkodni Jézus az új földön?
Jel 11:15: „Ő fog uralkodni _________________- _____________________.”
13. Mi történik a földi emlékeinkkel?
Ézs 65:17: „Mert én új eget és új földet teremtek, a ___________________
nem is _________________________, senkinek sem jut __________________.”
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Nem fogjuk elfelejteni a jó dolgokat, amit Isten tett, de kitöröljük az emlékezetünkből mindazt, ami lelkiismeret-furdalást, sajnálatot, csalódást, szomorúságot vagy haragot okozott.

Kulcsszavak
Vízözön előtti: a Noé korabeli özönvíz előtti.
Áttetsző: átengedi a fényt – átlátszó.
Ellenszer: gyógymód egy rossz hatásra.
Megsemmisít: teljesen eltávolít vagy elpusztít.

A különbség
Nagykövet: Isten követként küldött bennünket, hogy képviseljük Isten országát ezen a földön.
Tanú: bizonyságot tesz valamiről, amit személyesen látott, hallott vagy
tapasztalt.
Folytonosság: valami, ami az előtte lévő dologhoz kapcsolódik.
Új föld: új, nem úgy, mintha korábban nem lett volna, hanem átformált,
megújított. Isten megújítja ezt a földet, és helyreállítja eredeti tökéletességében és szépségében.

Õszintén hiszem
Jézus alig várja, hogy kimondhatatlan csodákat és tökéletes örömet
ajándékozzon a megváltottaknak az örökkévalóságban. Személyre szabott
helye van számodra.
Jelöld meg azokat a kijelentéseket, amelyekkel egyetértesz!
 Örülök, hogy Jézus elment, hogy helyet készítsen számomra.
 Várom, hogy Jézussal élhessek az új földön.
 Elfogadom Jézust barátomnak, és vele akarok élni örökké.
 Mindent megteszek, hogy készen legyek az új földön való életre.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm neked, hogy annyira szerettél, hogy meg akarod osztani velem az új földet egy örökkévalóságon keresztül. Teljesen átadom neked az
életem. Jöjj a szívembe és készíts fel arra a tökéletes földre, ahol veled lehetek örökké. Jézus csodálatos nevében kérem, ámen.
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