
KISS LÁSZLÓ

"BOLDOG, IKI MEGSZiVLELI ENNEK I KÖNYVNEK
PRÓF~lll SZaVAIT •• ." (Jel 22,7b)

I

Az ember kezébe veszi és olvasni kezdi a Szentírást. Történetet,' eseményt,
tanítást vagy vigasztalást keres benne. Az első kép, szímbólum megzavarja. Nem
tudja, hogyan értse, amikor ezt olvassa: "A Nap elhomályosul, a Hold nem vi
lágit, a csillagok lehullanak az égről, a világmindenséget összetartó erők meg
rendülnek" ,(Mt 24,29); - vagy ha azt olvassa a Jelenések Könyvében, hogy a
földre taszított sárkány (kígyó) üldözni kezdi az asszonyt, aki előbb még "nagy
jel" gyanánt tűnt fel az égen, azután fájdalmas vajúdással fiúgyermeket szül,
majd elrejtőzik a pusztában. "A sárkány pedig haragra lobbant az asszony ellen
és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jé
zus tanúsága mellett" (Jel 12,17). Az ilyen "homályos" szövegeket kihasználják
egyes mai bibliaolvasó "vallási csoportok" és egyéni ízű magyarázatokat, idézete
ket és jósolgatásokat fűznek hozzájuk. Legtöbbször az apokaliptikus irodalomra,
főleg a Jelenések Könyvére hivatkoznak. Meggyőződésük fanatikus, "térítési
módszerükben" többnyire erőszakosak, eszközük nemegyszer a megfélemlítés. Ön
magukat tartják az igazság "egyedül jogos és üdvözítő" hirdetőinek. A Szent
írást elidegenítően, megkülönböztetve, a "kiválasztottak" fölényével használják.

Mit kezdjünk mi az igehirdetésben, a mindennapi kérdésfeltevéseknél a Bib
liában lelhető hasonló nehézségekkel? A helyes válasz kialakítására mindenek
előtt magunkban is tisztáznunk kell, mi az "apokalipszis", melyek értelmezésének

, főbb elvei, mi a szimbólum értelme a Biblla többi, jobban érthető szavai között?
Van-e ma is időszerűségük ezeknek a rejtélyes kijelentéseknek? A Jelenések
Könyvében ilyen fogalmak szerepelnek, mint a "hét levél" (1,9-3,22); a hét pe
csét (4,1-8,1); a hét harsona (8,2-11,18); a hét angyal és a hét csésze (15,1
20,10). Végül maga a "látnok" tesz an-ól bizonyságot, hogy igazak könyvének
igél. Miféle igazságról lehet itt szó?

AZ ELŰADASMÖD ÉRTELMEZÉSENEK FŰBB ELVEI. Az egyik nehézség
minden szentírási könyvben azonos módon jelentkezik: hogyan szólalhat meg
egyáltalán Isten emberi nyelven úgy, hogy egyrészt semmit se veszítsen hiteles
ségéből. szava Isten szava maradjon, másrészt viszont érthető legyen az embe
rek számára, méghozzá mínden kor minden embere számára? Nem úgy va
gyunk-e legtöbbször a Szentírás sok részletével, mint Kandáké etiópiai király
nő főkincstárnoka, amikor Jeruzsálemből hazatérőben lzaiás prófétát olvasta.
Fülöp diakónus kérdésére: "Érted, amit olvasol?" - azt válaszolta: "Hogyan ért
hetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?" (ApCsel 9,26-31). A másik ne
hézséget az okozza, hogy világképünk is alaposan megváltozott azóta, mióta a
Szentírás könyvei keletkeztek. Előkészítés nélkül aligha ismerjük fel az apoka
liptikus irodalom ,,8itz im Leben"-jét, keletkezési körülményeit; - ebből' adódik
azután, hogy idegenül és értetlenül olvassuk. A Jelenések Könyvének értelmezési
kísérletei három csoportba sorolhatók: '

Eszkatologikus értelmezésben a Jelenések Könyvének jövendöléseit, látomásait
figyelmeztető jelnek tekintik a paruziát, Jézus közeli eljövetelét, a világvégét
megelőző korban. - Az egyháztörténeti magyarázat szerint a Jelenések Könyve
felöleli és átfogja az egész emberi történést, kezdettől a világ végéig úgy, hogy
az egymást követő látomások a megvalósuló korokat elevenítenék meg. - A
kortörténeti magyarázat szerint a Jelenések Könyve az egyház küzdelmét festi
a hitetlen zsidósággal és a pogány római birodalommal. Nem lépi tehát túl sa
ját korának eseményeit. Jövendölése csupán ennyi: az egyház minden nehéz
ség ellenére győzni fog.

A Jelenések Könyvében nagyon sok a szimbólum. Ez egyes olvasóknak meg
könnyítheti az értelmezést, és közel hozza a lelki-szellemi igazságokat, másrészt
azonban lehetőséget nyújt különböző, sokszor eltérő magyarázatokra. A már em
lített 12,1-6; és 13-17. versekben az égi asszonyról és a sárkányról van szó.
Kérdés: ki, vagy mí ez az asszony? A régi magyar Szeritírás-fordítás jegyzete
szerint: "a szellemi Izrael és az egyház ideális egységbe olvasztvar következmé-
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nyes értelemben a Boldogságos Szűz Mária". Alig tér el ettől a Bel{és-Dalos féle
.Szentírás-Iordítás jegyzete: "Az asszony: a lelki Izrael, vagyis az ószövetségi iga
zak és az egyház eszmei egységbe olvasztott jelképe, átvitt értelemben a Bol
dogságos Szűz Mária". Szörényi Andor véleménye szerint: "Vannak ennek a lá
tomásnak elemei, melyeket csak a Boldogságos Szűz Máriára értelmezhetünk, s
vannak, melyek az egyházra vonatkozhatnak csupán. Az egész látomás tehát ket
tős: az egyház és a Boldogságos Szűz Mária ideális egységbe foglalva" (A Bib
lia világa, Budapest, 1968. 605. o.). Az új Biblia-fordítás jegyzete szerint: "A nő"

allegorikus alak. Jelképe Isten népének (tizenkét csillag = tizenkét törzs), amely
ből a Megváltó származott. Ugyancsak jelenti Izrael jogutódját : az egyházat is
(tizenkét csillag = tízenkét apostol). Az égi asszony, mint leendő anya Izraelt,
mint menekülő anya az egyházat képviselLDe vonatkoztathatjuk Szűz Máriára,
amint a liturgia teszi, de nem betű szerint" (Biblia, Jegyzetek 1441). H. K. Moul
ton Kiskommentárja szerint: az asszony "Izrael egész csodálatos nagyságában.
Megszülí a Messiást, és ekkor a gonosz hatalmak azonnal támadást intéznek el
lene, ezt fejezi ki a kor szímbolíkus formáiban. Isten biztonságba helyezi öt,
azután pedig megtámadja és "megveri a gonosz erőket" (Slack-Moulton-Avery
'I'homson : Kiskommentár az Üjszövetséghez, Bécs 1973. 138. o.). A Jeruzsálemi
Biblia magyarázata szerint: "Az Isten népét jelképezi, amelynek ősanyja: Éva;
ő szüli a messiásí kort ... Vajon az asszony képében akarta-e jelképezni a Szü
zet is, az új Évát? Ez kétségesnek látszik" (La Sainte Bible, Paris, 1961. 1629. o.).

Ugyanaz a szimbólum más-más hatást, érzést, elgondolást válthat ki az egyes
emberekből. Például a modern valláspszichológia kimutatta, hogy az örökmécs
az Oltáriszentség előtt: a fiúk számára Isten akaratát fejezi ki, a lányoknak
Krisztus személyes jelenlétét mutatja. "A fiúk Istene: erejében, hatalmában, er
kölcsi tökéletességében Transzcendens Úr. A lányok Istene ellenben a szerétet
Isten, aki gyöngéd találkozásban adja át önmagát. Az örökmécs azt mondja ne
kik, hogy Ö van itt: személyesen" (A. Vergote: Religionspsychologie, Freiburg i.
Br. 1970. 372. o.).

"Az apokaliptika volt minden keresztény teológia anyja" - vallja Ernst
Kasemann (Die Antange christlicher Theologie, Exegetísche Versuche und Besin
nungen, II. Göttingen, 1954. 100.). Az újszövetségi apokaliptika -a húsvéti ese
ményből, a Szentlélek pünkösdi kiáradásából ujabb indításokat kap. Kérdés, hogy
Jézus igehirdetése és az őskeresztény igehirdetés között valóba.n a zsidó apoka
ltptilcai volt-e az összekötő kapocs? Rudolf Bultmann-Erst Kasernann-nal szem
ben - az apokaliptika szó helyébe a "jelenlevő eszkatológia," kifejezést állítja
be (Ist die Apokalyptik die Mutter der christlichen Theologie? in: Exegetica.
Aufsatze zur Erforschung des Neuen Testamentes, 1967. 476-482). Szeririte ez a
,.jelenlevő eszkatológia" az őskeresztény teológia anyja. Az eszkatológia' ugyan
is a világ végéről szóló elképzelés. amelynek legföljebb szemléltető eszközei a
képi elemek, és nem rögzíti az időpontokat. Az apokaliptika ellenben konkrét
képeket vetít elénk a végső eseményekről, és rögzíti az időpontokat. Az "apo
kalvpsis" = kinyilatkoztatás; rejtett, titkos dolgok feltárása. Bultmann szarint az
eszkatolóaiának a jövőről szóló mínden kijelentése az apokaliptikus vagy gnosz
tikus mttolóalához tartozik, ezért mítosztalanítani kell, vagyis az emberi élet
sorsot kifejező és alakító tartalmuk szerint kell értelmezni e kijelentéseket. Az
eszkatológia szerinte nem a jövő, hanem a jelen. amennyiben most kell dönte
nünk. HA jelen Istene mindía az eljövendő Istent is jelenti (der kommende Gott),
és csak annyiban lehet a jövő Istene. amennyiben a jelen Istene, aki kegyelmé
vel feloldia és measzabadífia az embert múlthoz-kőtöttsérrébőt: és a iöv6t a
ji)vő Istene számára meanvjtia" (R. Bultmann: Glauben und Verstehén III. Tü
bingen. 90.). Ezért az Úiszövetség értelmezésében "le kell mondanunk .arról, hogy
kiszínezzük a jövőt, melyet Isten ad nekünk, mert minden elképzelés a halál
utáni dicsőségről csak vágy- és fantázia-kép lehet. A lemondás a vágyképekről

hozzátartozik ahhoz a bízó hithez, amellyel Isten jövőjét teljes nyitottságában
elfogadjuk" (R. Bultmann: i. m. 90.).

Bultmann felfogásával egyetérthetünk annyiban, hogy az eszkaton jelenlétét
nem szabad csak képekbe leszűkítenünk, sem az időpontokat mereven rögzíte
nünk, de a jelen döntés fontosságának a hangsúlyozása mellett ki kell emel
nünk az üdvösség le-nem-zártságát és beteljesülendő jövőjét is, Az üdvösség
jelene és jöyője közti feszültséget fejezi ki az apokaliptika. Az Újszövetség a
végső dolgokat anokalíptikus képekkel és fogalmakkal festi le előttünk. A Szerit
íras a világ jövendő sorsáról nem "természettudományos leírást" ad, nem koz-
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mológiát tanít, hanem teológiát, vagyis: az embert és a világot Isten Jézus Krisz
tusban megnyilvánuló kinyilatkoztatásának fényében értelmezi. Az evangélium
katasztrófaképei : "A Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok
lehullanak az égről, az egek erői megrendülnek" (Mt 24,29 par!) nem pusztán
metaforák, hanem a Jézusban már megkezdődött üdvösségí és ítélet-eseményre
utalnak. Teológiailag Jézus eljövetelével már megkezdődött az "isteni uralom"
(Isten országa), ezek a természeti képek ennek az isteni uralomnak az elérkezé
sét és jövőjének [elentőségét hangsúlyozzák.

Karl Rahner leszögez néhány alapelvet az apokaliptikus kijelentések értel
mezésére: "A jelenből szóló, jövőre irányuló kijelentés: ez az eszkatológia; a
jövőből szóló, jelenre irányuló kijelentés: ez az apokaliptika" (Theologische Prin
zipieri de Hermeneutik eschatologischer Aussagen in: SchzTh IV. 418.). Szerinte
az apokaliptikus kijelentés vagy a képzelet terméke, vagy "gnózis" (magasabb
rendűnek vélt ismeret: beavatottság az isteni titkok ismeretébe). Teológiailag
nézve ugyanis az apokaliptika szó szerinti értelmezése abból a feltételezésből

indul ki, hogy a jövő nemcsak ISIten megközelíthetetlen fényességében rejlő ti
tok, hanem a jövőnek míntegy Istentől független, önálló örök léte van, amelyet
az ember meg akar ismerni. Amde "ma még csak tükörben, homályosan lá
tunk" (IKor 13,32), egyrészt azért, mert az Isten végtelen és szabad jövője fe
lett mi nem rendelkezhetünk, s a mi ismeretünk az ő végtelen szabadságát nem
korlátozhat ja; másrészt pedig jövőre irányuló tudásunkat mindig másként színe
zi és festi át jelenlegi önértelmezésünk, A jövő dirnenzíója formáló erő a jelen
ben, viszont a jelen önértelmezése előrevetítődik a jövő értelmezésében. Az apo
kaliptikus író tehát nem ad riporter médjára "helyszíni közvetítést" a végső

eseményekről. Különbséget kell tehát tennünk a "kijelentési mód" és a "kije
lentés tartalma" között. Értelmezési kiindulópontunk lehet az, amit Rahner így
fogalmaz meg: "Maga Krisztus minden eszkatologikus kijelentés hermeneutikai
(magyarázatí, értelmezési) elve" (K. Rahner: i. m. 425.).

Gál Ferenc az apokaliptikus katasztrófa képeit átviszi az emberi közösségre:
"Az apokaliptikus írásokban a természet erőinek kavargása az emberi társadalom
forrongását is jelenti. A természetnek és az emberiségnek a háborgásából min
den nemzedék átél valamit. A külső tényezők figyelmeztetnek, hogy nincs itt
maradandó otthonunk, a jövendőt keressük" - Zsid 13,14 (Katolikus hittételek,
Budapest, 1960. 277.).

Heinrich ott szerint a szeretet kapcsolja össze a földi és örök jövőbe vetett
hitet. "A szerétethez az is hozzátartozik, hogy higgyek a szeretett ember jövő

jében: az ő örök és ideiglenes jövőjében. Ennyiben azt kell mondanunk, hogy
az Isten országa örök jövőjének a gondolata alapozza meg a történelmen belüli
jobb jövőbe vetett hitet... A jobb, emberibb jövőért vívott harcban kell, hogy
kifejeződjék és bebizonyuljon a minden ember örök isteni rendeltetésébe vetett
hit" (Die Antwort des Glaubens, Stuttgart-Berlin, 1972. 450.).

Az apokalipszis egymás után következő víziói nem jelentenek szükségszerűen

időbeli sorrendet. Egy-egy gondolat, eszme, személy több képpel is kifejezhető.

A Jelenések Könyvében a "mélységből felszálló vadállat" (11,7) azonos lehet a
12. fejezetben szereplő "tűzvörös sárkánnyal", továbbá a tengerből felszálló vad
állattal (13,1-10) és a nagy kéjnővel (17,1-6; 15-18). A szerző felhasználja az
Oszövetség szimbólumait és ábrázolási módiát is. Magukban a "szimbolikus ké
pekben nagyon sok a díszítő elem, melvnek nincsen önmagában különleges ér
telme és jelentése, hanem csupán az egész képnek van meg a jelképes értelme"
(Szörényi : i. m. 611.). .

A szimbólumok és képek elképzelhetetlen és le nem írható valóságot ábrá
zolnak és nem merő fantázia-szülemények és mesék. "Am a Végső-Elképzelhe

tetlennek ez a csak szimbólumokban hozzáférhető valósága: valóság minden em
ber és a világ számára, valóság, amelyre még várnunk kell, valóság, amelyet
nem értelmezhetünk pusztán jelenlevőnek és pusztán egyéninek" (H. Ott: i. m.
444.).

Véaül is tudatában kell lennünk, hogy "az Emberfiának kinyilatkoztatása
nem szüntet meg minden homályossásot az emberi látás és megismerés számá
ra. Jézus óvakodott... mínden apokaliptikus kérdésre válaszolni, rábízva ezt
az Ist-ri szuverenitására, Élezendő. hogy Isten hatalmából kifolyólag maid meq
c'iándéknz a tökéletes üdvösséaael és elhozza az Isten országának dicsőségét.

Elegendő, ha mi a hitben tudtuk, hMV már .most Isten gyermekei vaayunk, de
még nem nyilvánvaló, hogy mík leszünk' - 1Jn 3,2; elegendő ha tudjuk, hogy
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az Isten Fia eljött és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az
Igazat. Mi az Igazban vagyunk, az' ő Fiában, Jézus Krisztusban. O az igaz Is
ten és az örök élet" - lJn 5,20 (R. Schnackenburg: Die Wahrheit, die frei macht
in: Wege zur Bibel, Düsseldorf, 1972. 55-56.).

IDOSZERŰ-E MA AZ APOKALIPTIKA? Felvethetjük a kérdést: van-e az
apokaliptikus irodalomnak, főleg az Újszövetségben maradandó időszerűsége? Mi
a jelentősége számunkra? Vallásos fantaszták elképzelései, elnyomottak önkén
tes vílágtagadása, vigasz- és kárpótlás-keresésének önmegtévesztő útja, vagy ép
pen a vallásos átélés csúcspontja? A mai korban a kérdező-kereső ember vi
lágtörténelmi, sorsmagyarázatí és önértelmezési kísérlettel választ akar kapni a
történelem nehéz kérdéseire: mi a rossz értelme? mi a történelem vége? mi
az emberi élet célja és értelme? van-e egyáltalán célja? A végső nagy kérdé
sekre pedig csak képekben, benső tapasztalatok képeivel válaszolhatunk.

A zsidóság apokaliptíkája már Jézus korában sem volt zárt tanrendszer, ha
nem világvégi várakozások hevétől fűtött mozgalom, Kifejezéseit: "idők vége",
"Jahve (az Úr) napja", "az eljövendő eón" (korszak), "Isten (mennyek) orszá
ga", "az új teremtmény" (teremtés) stb. - az újszövetségi Szeritírás nemcsak
egyszerüen átveszi, hanem a bennük rejlő végső-Idők-várását hangsúlyozza,
ugyanakkor meg is haladja és új, vallásos, szellemi-lelki-kegyelmi tartalommal
tölti meg ezeket a fogalmakat. Az Üjszövetséget, főleg a Jelenések Könyvét nem
lehet az apokaliptikus mozgalmak és az apokaliptikus irodalom ismerete nélkül
jól és helyesen megérteni, de magát az Újszövetséget sem lehet egyszerűen be
sorolni az apokaliptikus irodalomba. Jézus maga nem apokaliptikus Jel: de apo
kaliptikus előzmények nélkül nem érthető meg. O maga is használ apokalipti
kus kifejezéseket, mint a messiási lakoma leírása, a Sátán bukásának képe, az
"ország jelei", viszont O a nagy Példabeszélő: O az eljövendő ország bizonyítéka
és Jele. aki elhozza nekünk a döntés idejét. Igy "Isten országának" fogalma Jé
zus tanításában elveszti politikai és nemzeti [ellegét, tartalmilag megújul és
átalakul. Erről mondja Jézus: "Az én országom nem ebből a világból való"
(Jn 19,34). Jézus szerint nem a (mózesi) Törvény teljesítése a döntő, hanem az
Isten akaratának a mindenkori teljesítése (vö. Mt 7,21). Isten úgy jelenik meg
Jézus beszédeiben, mínt időben működő Hatalom, aki azért szabad és tevékeny
teljes szabadságában. mert önmagában hordozza a jövendőt. A Jézusban és egy
háza által megnyilvánuló titok hirdetője Pál apostol is: "Nekem, az összes szent
közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatat
lan gazdagságát hirdessem... hogyan valósul meg. ez a titok, amely kezdettől

fogva el volt rejtve Istenben, a mindenség teremtőjében, hogy most az egyház
által az Isten szerfölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen" (Ef 3,8-10).

AZ "ÚJ KORSZAK" MAR MEG IS ÉRKEZETT JÉZUSBAN. Az evangélium
a végső dolgokról szóló üzenetet Jézus Krisztus személyében összpontosítja. "Is
ten úgy akarta... hogy minden teremtésnek és minden emberi történésnek
egyetlen középpontja és célja legyen: Jézus Krisztus" (Szörényí : i. m. 602.). An
nak a világdrámának is, amelyet a Jelenések Könyvében ír le a patrnoszí lát
nok, Jézus Krisztus áll a középpontjában, Mellette vagy ellene mindenkinek
állást kell foglalnia. O az "oroszlán Juda törzséből", "Dávid sarjadéka" (5,5),
"Dávid gyökere és ivadéka" (22,16), Emberfia (1,13; 14,14)), Isten Igéje, királyok
Királya, uralkodók Ura (19,13. 16). O a Bárány (5,6; 5,9; stb.), O az alfa és az
ómega, a kezdet és a vég (1,8). Az apokalíptlkús beszéd elveszíti létjogosultsá
gát, ha több, vagy más akar lenni, mint az evangélium hirdetésének eszköze.
Isten hűségébe vetett bizalmunk bátorít fel arra, hogy félelem nélkül nézzünk és
rnenjünk a jövő felé; és ezért lemondhatunk a részletísmeretekről, a színes vágy
és fantázíaképekről ; számunkra döntő hitünk új kiterjedése: a jövő. Beteljesi
tése és' beteljesedése nemcsak reményünk tárgya, hanem a jelen feladata is szá
munkra. A helyesen értelmezett és megélt "nyitottság a jövő felé" szabaddá te
szi emberi tevékenységünket, célt és értelmet ad az életünknek, beragyogja az
örök élet fényével, áthatja a mennyei boldogság előízével, megadja neki a fe
lelősség súlyát és a végtelen távlat értékét. A küzdelem vállalása és az Istenbe
vetett bizalom jövő felé fordulásunk két pólusa: Jézus Krisztus és a Benne el
nyert kegyelmi ajándékok a biztosíték arra, hogy küzdelmünk nem hiábavaló,
reményünk megalapozott, és olyan csodálatos szép jövő áll előttünk, amelyért
érdemes szenvedni és küzdeni.
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A TÖRTÉNELEM ISTEN ÚTJAIN ISTENBE TORKOLLIK "Az egész törté
nelem nem más, mint egyetlen és igazi Divina Commedia: isteni színjáték,
amelynek ura, írója, rendezője és végső célja: Isten" (Szörényí : i. m. 601.). A
történelem, rnint ilyen, nem csinál semmit, csak a személyek tevékenykednek.
Ha az eseményeket személyes szintről nézzük, akkor látjuk, hogy a történelem
szövetének minden szála Isten kezében fut össze; végső nagy' irányítója és célja:
ai Isten. Nem a vak véletlen, nem is emberek szeszélye, nem valami "determi
nizmus", hanem maga a személyes, szerető, bölcs Isten. Az egyes embernek és
az egész emberiségnek is az lehet a vigasztalása, hogy sorsa nem az értelmet
len és sötét semmibe hull, hanem Istenbe torkollik. Amíg a teremtéstörténet
mondanívalója az, hogy mindent Isten teremtett, mindennek forrása az Isten;
az apokaliptika időszerű közlése számunkra is ez marad: minden az Istenbe tér
vissza: mindennek az örök jövője, végső beteljesedése: az Isten. Jézus Krísztus
ban pedig az Isten és ember' kapcsolata személyes szeretet-közösségben valósul
meg. "Az Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az Ö Fiában van" (IJn
5,Hb). A titok megmarad titoknak, és erre a titokra is áll az, amit Saint-Exu
péry Kis hercege mond: "Csakhogy a szem vak ... a szívünkkel kell keresni".
És megnyugtat az a gondolat: "Isten fölötte áll szívünknek: Ö mindent tud" (IJn
3,20).

Csak így olvasva és átelmélkedve lehet időszerű ma is az apokaliptika, csak
így erősíti meg bennünk az Istenbe vetett hitet: Ö sorsunk irányítója és végső

Célja. Erősíti reménységünket, mert ragyogó színekkel festi le előttünk a meny
nyei Jeruzsálemet: mínt ami csupa csillogás, arany, gyöngy, és drágakő, s ami
ben Isten dicsősége ~ilágít (Jel 21. fej.). fgy érzékelteti, így hozza közel képze
letünkhöz és szívünkhöz azt, amiről máshol azt olvassuk a Szentírásban: "Szem
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak ké
szít, akik szeretik" (IKor 2,8; vö. Iz 64,3). Az Isten minden emberi vágyat és el
képzelést felülmúló boldogságót készít azoknak, akik öt szeretik és minden vi
szontagságban kitartanak hűségesen mellette. Ha jól olvassuk a Bibliát, ezek a
szövegek csak fokozhat ják szeretetünket Isten és embertársunk iránt. "Nézd: ez
az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az. ő népe lesznek,
és maga az Isten lesz velük" (Jel 21,3).

BELLÉR BÉLA

A VIRÁqZÓ' KÖZÉPKOR EqYHÁZÁNAK KÉPE
ÚJABB IFJÚ5ÁCjl TÖRTÉNELMI REqÉNYEINKBEN
A középkor határát a Virágzó középkor felé átlépő történelmi regényírot egy

erősen elváltozott arcú egyház fogadja. A keresztény uníverzalízrnus eszméjén
és a pápa főhatalmán nyugvó egységes keresztény feudális Európa immár vissza
vonhatatlanul a múlté; VIII. Orbán pápának restaurációs kísérlete a XIV. szá
zad elején látványosan és tragikusan összeomlik. A pápaság elveszett világpoli
tikai bázísát az avignoni fogság idején nemzetközi pénzügyi bázissal igyekszik
pótolni. Ez viszont összeütközésbe hozza őt a hatalom csúcsain a, nemzet eszmé
jét és a nemzetállami szuverenitást képviselő államokkal és a főpapságtól is'
támogatott "nemzeti" egyházi törekvésekkel, a mélyben pedig a fejlett áruterme
lés és pénzgazdálkodás talaján a maguk felemelkedéséért, szabadságáért küzdő

polgári, paraszti tömegekkel. Ezek a társadalmi, ellentétek színte láncreakciósze
rűen robbantják ki a XIV-XVI. század folyamán a nagy nyugati egyházszaka
dást, a polgári és paraszti rnegmozdulásokat, amelyek túlnyomóan vallási for
mában, eretnekségek alakjában jelentkeznek.

A helyzetet bonyolítja, hogy miközben a régi feudális univerzális Európa
az új polgári nemzeti Európával viselős, a déli és kéleti határokon egy félelme
tes új ellenség tűnik fel, az oszmán-török. Ez egyrészt katonai és politikai leigá
zással fenyegeti az útjába eső balkáni, kelet-európai és földközi-tengeri népeket,
másrészt idegen vallásával. az európainál kezdetlegesebb, az ún. ázsiai terme
lési módhoz kötött feudális gazdasági-társadalmi rendjével állandó klhívást je-
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