
Az üldözött egyház
szenvedése a Jelenések
könyvében
Avilai Nagy Szent Teréz Önéletrajzának 2012-ben Budapesten a Jel Ki-
adónál megjelent kiadásában az előszó szerzője úgy jellemzi Szent Te-
rézt, mint aki „elérte az ebben az életben elérhető legnagyobb közös-
séget Istennel…”, s „tud erről a közelségről, s a teljes ide vezető útról
beszélni”. Az Istennel való közösség közelséget jelent, olyan közelséget,
amely közvetlenség, akadályt, elválasztó falat, sem hosszúságnak, sem
mélységnek távolságát nem ismeri — ez a közvetlen közelség az unió,
az egyesültség az Istennel. Az ‘ide vezető úttal’ kapcsolatosan az em-
lített előszó szerzője ezt írja: „Ezen út során Isten nem veszi ki az
embert a világból, hanem épp ellenkezőleg, arra teszi képessé, hogy
korának terheit és tragédiáit teljes mértékben átélve minden körül-
mények közt fel tudja mutatni az Ő szeretetét. Teréz is ezt tanúsítja.”

Nemde a Jelenések könyvének egyháza épp ilyen. Ez az egyház
az Istennel és az ő Krisztusával, a Báránnyal ‘bír közösséget’ (vö. Jel
14,1.5; 15,2). Az egyház állapota az Istennel való unió, a közösség Is-
tennel. Az egyház a dicsőség szent egyháza. — De az egyház az ‘út’,
az exodus egyháza is. És a világ sivatagában vezető út során az egy-
ház hordozza és átéli „korának terhét és tragédiáit”. Az egyház te-
hát a szenvedés, a mártírium egyháza. Ahogy Jézus mondta: „nem
vagytok a világból”, de „ők a világban vannak” (Jn 15,19 és 17,11).
Isten a vele egységben lévő egyházat, az Istennel való egység útján
járókat nem veszi ki a világból. Az egyház a világban van — és ez
nemcsak annyit jelent, hogy rázuhannak ennek a kornak, ennek a
kozmosznak a tragédiái és terhei, hanem át is éli azokat, szolidáris
velük, empatikus teljes mértékben.

A Jelenések könyve nem érthető meg helyesen annak kozmosza,
‘világa’ nélkül — anélkül, hogy ne tudnánk: Isten ezt a világot szeret -
te, és Egyszülött Fiát áldozta érte. A földön élő egyház ennek a sze-
retetnek a mártírja, és ennek az áldozatnak részese. Amikor a Jele-
nések könyve a világról beszél, vajon mire szolgálnak a ‘világot’ sújtó
ítéletek képei, a kénköves csészék borzalmai, a pusztító lovak és lo-
vasaik kataklizmái? Nem arra, hogy ne legyenek? Nem arra, hogy
Aki nem akarja a halált — a bűnös halálát sem —, megszólítsa őket,
a koldusokat és bénákat, a terek sarkain állókat, és felfogadja azo-
kat, akik senkinek sem kellenek már, hogy a menyegzős lakomára,
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az unió, a közvetlen egyesültség ünnepére hívja meg őket? Nem arra
szolgálnak a felnyitott pecsétek és harsonák hangjai, hogy a kien-
gesztelődés evangéliuma legyenek? Ahhoz a ‘világhoz’ szólnak, aki-
ket az Isten szeret, a ‘bűnösök egyházához’. És bizony aligha talál-
nánk meg helyünket az Isten szent egyházában, ha nem az utolsó
helyet foglalnánk el, ha nem ismernénk fel magunkat a bűnösök meg-
számlálhatatlan sokaságában. Hogyan is látnánk meg a felhőkön El-
jövőt, ha nem vernénk a mellünket (vö. Jel 1,7)?

Az egyháznak, amely az Istennel van unióban, amelynek léte transz-
cendens, mert transzformálódott az Istenbe, mégis — helyesebben pon-
tosan ezért — az a feladata, létének anyaga és funkciója, hogy már-
tírja, tanúja legyen annak a szeretetnek, amely éppen erre a világra
irányul. Az egyház az Isten szeretetének felmutatása kell, hogy legyen,
vagyis az egyház élete a tanúságtétel mártíriuma, mégpedig éppen azon
alapvető oknál fogva, hogy ő egy a Krisztussal. Az egyházzal egységben
levő Krisztus pedig azt mondja: azért jöttem a világba, hogy tanúsá-
got tegyek az igazságról. És az ő igazsága a kereszt volt (Jn 18,37).

A Jelenések könyve az Istennel való unió közösségként megélt misz-
tikumának, ugyanakkor kis túlzással az egyház szenvedéseinek a köny-
ve. Tovább lépve: ‘a’ szenvedések könyve, amelyben az egyház szen-
vedéseit körülvéve a világ szenvedései hömpölyögnek. Kis túlzással
mondva, mert ez a könyv ugyanakkor a vigasztalások könyve,
amely úgy vigasztal, hogy valóban a szenvedőt vigasztalja meg. Nem
mellébeszél, hanem előtérbe helyezi a szenvedést, a világ szenvedé-
sét, azt az átkot, amelyet a világ visel a boldogságtól való elszakí-
tottságában, ahogy reázúdulnak a csészéknek, a harsonáknak katak-
lizmái, és ennek a kohónak éppen a kellős közepében, vagy éppen a
legmélyén ott áll a szenvedő egyház. Miközben a mű egy pillanatra
sem engedi elfeledni, hogy ez az egyház egységben, unióban van a
boldog Istennel. A mű tehát az Istennel való közösség útja, amely nem
mindig széles és egyenes, ahogyan a földre leszállt mennyei Jeruzsálem
körmeneti útja, hanem keskeny is, és görbe vonal, de Isten ujja ír raj-
ta, és ez a keskeny út Jézus. Vagyis amikor az egyház dolga, hogy Is-
tennek, a Szeretetnek mártírja legyen, akkor éppen emiatt ő a szen-
vedés vértanúja, a szenvedés tanúja és mártírja. Éspedig a homoiósis
= a hasonlóvá válás miatt, ami elsősorban a Krisztussal való egység, a
Krisztushoz hasonlóvá válás. Ebben a homoiósisban benne van a test-
véreihez való szolidaritás, a testvéreivel való hasonlóvá válás is, Krisz-
tus testvérei pedig a világ, és ezért az egyház testvérei is a világ.

A Zsidókhoz írt levélben Krisztusról ez áll: „kellett minden szerint
a testvérekhez hasonlíttatnia” (Zsid 2,17). A kellett az isteni akarat vég-
zése. A testvérei pedig azok, akik közé jött, ahogy a Szent János-evan-
gélium Prológusa mondja: „az a sötét, amelyben világít” (Jn 1,5), azok
az övéi, akik nem fogadták be (Jn,1,11), ő azonban nem hagyta ma-
gukra őket. Ennek a sorsnak — ami nem sors, hanem a szeretet — hor-
dozója, részese az egyház. Az az üldözés, amely üldözésként reali-
zálódik, és kitapinthatóan üldözésként fogalmazódik is meg, noha

457

11_MAI MEDITÁCIÓK_Takács Gyula_Az üldözött egyház_Layout 1  2014.05.15.  13:32  Page 457



erősen rejtjelezve a Jelenések könyvében az egyházról, nem feltétle-
nül dualisztikus. Ugyan ennek az üldözésnek megvalósítója, a sárkány,
a diabolos, az ördög, a sátán; ennek az üldözésnek realizálója a vad-
állat, aki a tengerből jön föl, és a másik vadállat, aki a tenger homokjára
állíttatott, azonban e dualisztikusnak tűnő ellentétek mélyén mégis in-
kább empatikusan és szolidárisan üldözött az egyház. Az egyház azért
üldözött, mert magára vette a világ terhét és átkát, és hordozza. És hor-
doznia kell, mert egységben van azzal a Báránnyal, aki „hogy irgal-
mazó és hűséges legyen”, „mindenben hasonlónak kellett lennie test-
véreihez”, azaz „ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést”
(Zsid 2,17.18). Ez az együtt érző lehajlás az a Krisztus, aki hűséges az
Atyához, annak okán, hogy ő egy az Atyával. Az Atya ugyanis sze-
rette a világot, és azért küldte Egyszülött Fiát a világba, hogy élete le-
gyen a világnak általa (vö. Jn 3,16). Emiatt a hűség miatt neki irgal-
mazóan kell a világban lennie. Miközben ő hűséges az Istenhez,
miközben ő engedelmes a Szeretetnek, miközben ő egy az egyetlen
Jóval, aközben ő irgalmazó az emberhez, a bűnöshöz, a megromlott-
hoz. Jézus olyan orvos, aki beteggé is lett. Betegségeinket és sebein-
ket hordozta (vö. Iz 53,4). Ezt az örökséget kapta meg az egyház tőle,
ezt a feladatot, hogy ennek a szeretetnek legyen mártírja, és ezért az
egyház szenvedő mártír, a szeretet szenvedő tanúja.

Az egyház tehát az empatikus mártírium, és a misztikus unió. Az
egyház realitása a misztikus unió az Istennel és a Báránnyal. Erről van
szó a Prológusban már, hiszen ott találkozás történik a mű szerzője
és a neki megjelenő Emberfiához hasonló között, de nem perszoná-
lis találkozásra redukálódik ez, hiszen az Emberfiához hasonló az egy-
házat jelképező hét kandeláber között áll, és kezében a hét csillagot
tartja, amelyek az egyház teljessége. A Hét levélben ez az Emberfia dik-
tál, beszél, bátorít és fedd, és ígér győzelmet, és a győzelem adomá-
nyaként ígéri önmagát, az élet fájának gyümölcsét az egyháznak, az
uniót ígéri meg. A Hét angyal szakaszában a győzelem leírása talál-
ható. Itt is szó van a győztesről (21,7: „a győző örökölni fogja ezeket,
és leszek neki Isten, és ő lesz nekem fiú”). A mennyből alászállott Je-
ruzsálem víziójában az Istennel egységben lévő, a kristálytengeren álló
sokaság dala hangzik (vö. 19,1–8). Az Epilógusban a Maranatha ki-
áltás, a „Jöjj el Uram, Jézus!” hívó és az „Igen, hamar jövök!” kérést
megelőző ígéret (22,20) alakban fogalmazódik meg a Menyasszony
és a Bárány egysége. Az egyház tehát reálisan a misztikus unió.

De az egyház historikusan az empatikus mártírium, és erről beszél
a középponti historikus sziget. Az empatikus mártírium a szeretet pas-
siója, mert az egyház Krisztus jegyeit viseli magán, a szeretet stigmá-
it. A középponti egység, a 10–11., illetve a 12–13. fejezet jellegzetessé-
ge először is, hogy belesimul a világot sújtó ítélet harsonazengésébe.
A hét harsona, amelyek az ítéletek sorát írják le, a hatodik harsonánál
megtorpan, és következik a 10. és 11. fejezet, amely az egyháznak eb-
ben a világban tanúságot tevő hivatását fogalmazza meg. A hetedik har-
sona csak a 11,15-ben szólal meg, és ekkor nem annyira a büntető íté-
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lés, hanem Krisztus királykodásának dicsőítése a téma. A 10–11. feje-
zet tehát ily módon beleilleszkedik a világ sodrába, és a világ sorsá-
val egységet alkotva szerepel. A második megfigyelés, hogy a tanú-
ságtétel ciklus és a szenvedés ciklus között folyamatosság van. A 12.
fejezetet nem vezeti be narratív bevezetés, ahogyan szokott lenni a mű-
ben az egységek előtt. Ennek a hiánya azt jelzi, és azt eredményezi, hogy
a tanúságtevő egyház a szenvedő egyház alakjában ölt testet. Ennek
a két blokknak az összekapcsolódását tovább erősíti a hármas láttatott,
azaz „és megjelent” kifejezés. A hetedik harsona leírása alkalmával
(11,19) elhangzik az első láttatott: „és felnyittatott az Istennek a temp-
loma az égben, és láttatott az ő szövetségének a ládája az ő templo-
mában”; a sorozat a 12,1-ben folytatódik tovább: „és nagy jel láttatott
az égben, Asszony, körülvett a nappal, és a hold az ő lábai alatt, és az
ő fején tizenkét csillagnak koszorúja”; majd a trilógia a 12,3-ban feje-
ződik be: „és láttatott másik jel az égben és íme, tűznek nagy sárkánya”.

A három láttatott témája szerint összetartozó sorozatot képez. Az
első láttatott a szövetség szándékát fogalmazza meg, az Isten akaratot.
A második láttatott az Asszony szimbólumával az egyházat jelezve
az egyház dicsőségét írja le, valamint az egyház szenvedését jelöli
meg. Ugyanis az Asszony „körülvett nappal, a hold a lábai alatt, fe-
jén tizenkét csillagnak koszorúja” (12,1) a dicsőségbe öltözik, de a
4. versben megkezdődik a szenvedésének leírása, a Sárkány előtte
áll, hogy felfalja szülöttét, a 6. versben az Asszony futott a pusztá-
ba, és a 13. versben a sárkány üldözte az Asszonyt. A 12,3-ban a tűz-
nek nagy sárkánya az üldöző ellenséget jelöli meg. Az ellenség leírá-
sa tovább folytatódik majd a 13. fejezet két vadállatában, hiszen a
két vadállat részint a sárkányhoz hasonló küllemű, részint a sár-
kánynak, valamint egymásnak a segítői lesznek.

Nem csupán ez a hasonlóság köti össze ezt a két fejezetet. Az az idő-
szak, amelyben az egyház tanúságtétele és az egyház üldözése törté-
nik, egy és ugyanaz. A tanúságtétel ideje tehát egyúttal a szenvedés ide-
je. A 11,2-ben ez áll: „negyvenkét hónapig tapossák” a szent várost; majd
a 13,5-ben: „negyvenkét hónapig tart a káromló száj hatalma”. Ez így
egyértelműen az egyház ellen való támadásnak az ideje, de az első idő-
adat, így az első cselekmény az egyház tanúságtételének blokkjában
található. A 11,3-ban ezt találjuk: „ezerkétszázhatvan napig prófétál-
nak” a mártírok. Az 1260 nap 42 hónap, amely egyben ugyanaz a pe-
riódus, ugyanis ha egy hónapot a holdhónapnak megfelelően 30 na-
posnak veszünk, akkor 42x30 = 1260. A pusztába futott asszonyt „1260
napig táplálják” (12,6), vagyis ugyanakkor, amikor tapossák a szent vá-
rost, ugyanakkor és ugyanott prófétál az egyház, mint a szeretet tanúja,
és ugyanakkor és ugyanott a pusztában van, de egyúttal Isten oltal-
mában is részesül. A 12,14-ben az „időt és időket és időnek felét” ki-
fejezést találjuk az Asszony pusztában való tartózkodásának megha-
tározásaként, amely ugyanazt az időtartamot jelenti, mint a 42 hónap,
és az 1260 nap, ami ugyanis 3,5 év. Az idő 1 év, az idők 2 év, majd az idő
fele fél év. A 3,5 év pedig a 7 év fele, azaz a hetes jubileumi ciklus fele-
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zése, ami annyit jelent, hogy az egyház létének vonatkozása van az Is-
ten ünnepéhez, az Isten jubileumához, de valamiképpen mégis más
módon realizálódik. Mind az üldözöttsége korlátozott és felügyelt, csak
fele az egésznek, mind a reá bízott teher és feladat kevesebb, mint a
teljesség, csak annyi, amennyi tőle telhet. A két próféta holtteste az ut-
cán „három és fél napig” hever (11,9). A 3,5 nap a 3,5 év párhuzama,
és azt a szempontot teszi hozzá, hogy ez a Jézus pászkája utáni idő, va-
gyis az egyház ideje. Az egyház ideje ilyen összetett.

Vagyis ebben az időben, a mostban, amikor a világban van az egy-
ház, egyszerre üldözött és egyszerre tanúságtevő. A léte mennyei,
transzcendens lét, mert neve a Bárány életkönyvébe van feljegyezve,
de ugyan akkor a Bárány bélyegét viseli magán. A puszta, ahova az ül-
dözött asszony kerül, egyrészt a nélkülözés, a halál szimbóluma, a hely,
ahol nincs víz és nincs élet, az Éden antitézise, de ugyanakkor a meg-
menekülés útvonala, az út az Istennel való unió közösségéhez. Ezen út
már maga az unió, de ugyanakkor pusztai út, nélkülözésekkel terhes.

A szakasznak nagyon sok kapcsolata van az exodussal. Maga a pusz-
ta szó (12,6.14) is az exodusra utal, és ily módon a puszta az Isten-
nel való bensőséges egység jele, a szövetség helyszíne. A halál bő-
ségéből, a fazekak mellől az élet bőségébe, vagyis az Isten kebelére,
a Kánaánba érkezik el az Isten népe. Az út során azonban korának
terheit és tragédiáit teljesen átélve hordozza. Ózeás könyvében a pusz-
ta-eszményről ez áll: „Azért íme én majd magamhoz édesgetem, és
kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek” (Óz 3,16). A Zsidókhoz
írt levélben pedig: „Akikre nem volt méltó a világ, sivatagokban bo-
lyongtak hegyek között, barlangokban és föld üregeiben” (Zsid 11,38).
Az egyház egyszerre ott van, „ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve”,
hiszen „Krisztussal el van rejtve Istenben” (Kol 3,1.3), és ugyanak-
kor a ‘pusztában’, de itt is Istentől tanítottan, vezetetten, és oltalma-
zottan (vö. Óz 3,16).

A Jelenések könyve az egyháznak az egyházról írt mű. Azért író-
dott, hogy az egyház megértse önmagát. Ne a szenvedését értse meg,
hanem önmagát, önmagát megértve pedig találja meg a szenvedé-
se helyét, vagy önmaga helyét a szenvedésben. Úgy értse meg ön-
magát az egyház, hogy ez a megértés vigasztalásra legyen, hogy meg-
értse azt, hogy a világban van, sőt a világért, de nem a világból. Azért,
hogy megértse önmagát az egyház Krisztus másaként, a kereszten
kell önmagát megtalálnia. Mert az egyház szenvedése az egyház léte,
és ez a szenvedés-lét a szeretet passiója. Az egyház Krisztus jegye-
it viseli, a szeretet stigmáit. Tudván, hogy a szeretet viselete mégsem
átok, és a szeretet arculata fénylő Isten-arc, mert a szeretet unió a Sze-
retettel, és a csak a szeretet unió a Szeretettel. Az egyház szenvedé-
se ilyen szeretet, ilyen empátia — benne szenvedés a Szenvedőben,
benne szolgálat a Szolgában, az Engedelmesben.

Az egyház passiója kettős empátia. Egyrészt szolidáris a testvéreivel.
Ha nem fogadják be testvérei, nem rázza le a port vádként ellenük,
inkább maga is lehajol a porba, ha átkot mondanak rá, ő áldással vi-
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szonozza az átkot. Úgy tesz, mint a verembe vetett József, aki test-
vérei életéért száll alá a halál országába, és amikor szembetalálja ma-
gát velük, akkor Salommal, Békével köszönti őket (Ter 43,27). Másrészt
a szenvedés empátiája em-patia, bele-szenvedés az Istenbe. Ugyanúgy,
amilyen Krisztus engedelmessége a halálig, a kereszthalálig. És ez az
elsődleges, a megértés kulcsa és kiindulópontja, mert Krisztus misz-
tériuma nélkül az egyház misztériuma nem érthető meg. Hogy az egy-
ház önmagát megértse, ahhoz Isten cselekvését kell megértenie, Is-
ten pedig nem másodlagosan avatkozik be a világ dolgaiba. A világ
gondja, dolga az Istennek, mert Isten szerette a világot, és egyszülött
Fiát adta érte, és a Fiú nem kímélte önmagát. Mert a Fiú egységben
volt az Atyával, ezért volt a kereszten. Isten nem kívülről felügyeli és
igazgatja a világot, Isten szolidáris a világgal Krisztusban. Nem tor-
pan meg, és nem veszíti kedvét. A Bárány nyírói előtt áll, és némasága
nagy kiáltással tesz tanúságot: a Szeretet fáradhatatlan — és mindvégig
megmarad. És Krisztus szolidaritása teremtette meg és határozza meg
az egyház létét. Az egyház létét az egyháznak Istennel való uniója te-
szi értelmessé mind aktív mártíriumában, a tanúságtételében, mind
passiójában, a szenvedés mártíriumában.
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Elisabeth Kübler-Ross – David Kessler: Élet-leckék.................................................................3.200,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom!....................................................................................3.800,–
Timothy Radcliffe: Vesd bele magad! Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében..........2.900,–
Hogyan él a múlt? Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán.............................................1.800,–
Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez.......................1.800,–
XVI. Benedek: Isten velünk van minden nap.........................................................................2.900,–
Timothy Radcliffe: Miért vagyok keresztény?........................................................................2.700,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek...............................................................3.200,–
Timothy Radcliffe: Miért járjunk misére?................................................................................2.700,–
Pilinszky János: Keresztről keresztre.......................................................................................2.500,–
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába ........................................................1.620,–
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona..............................................................3.600,–
A katolikus dogmatika kézikönyve I.....................................................................................3.200,–
A katolikus dogmatika kézikönyve II...................................................................................3.200,–
Lukács László: Az Ige asztalánál..............................................................................................1.740,–
Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve.........................................................................1.520,–
A szerzetesi hivatások gondozása – Sapientia füzetek 23..................................................1.500,–
Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után – Sapientia füzetek 24.......................................1.600,–
Hitünk központi titka: a megváltás – Sapientia füzetek 25...............................................1.500,–
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