
Nagy József: A Jelenések könyvének kozmológiája

Bevezetés

Rövid dolgozatunkban a Jelenések könyve (továbbiakban: Jelenések) kozmológiájának főbb
ismérveire  mutatunk  rá.  Módszertani  szempontból  legfőképp  a  narratív-kritikai
megközelítésre hagyatkozunk. A megközelítés legfőbb hozadéka a Jelenések organikus,[1]
egységes műként való olvasata (inner-textual reading).[2] Mindez kifejezi azt a Jelenésekkel
kapcsolatos előfeltevést, hogy a rész nem érthető meg a mű egésze nélkül.[3]

A Jelenések kozmológiája

Tudvalevő, hogy az apokaliptikus iratokon belül a kozmológia kiemelt jelentőséggel bír. A
kozmológia  minősített  szerepét  az  apokaliptika  talán  legismertebb  műfaji  definíciója  is
nyomatékosítja:

„Az apokaliptika egy olyan narratív keretbe ágyazott kijelentést tartalmazó irodalmi műfaj,
amelyben a kijelentést egy túlvilági lény közvetíti az ember számára, amelyben feltárul az a
transzcendens valóság, amely idői,  amennyiben számol az eszkatológiai  üdvösséggel,  és
térbeli, amennyiben magába foglalja természetfeletti világot.”[4]

A John Collins által vezetett kutatócsoport mellett mások is kiemelik, hogy az apokaliptika
számára  a  kozmológia  és  a  térbeliség  komoly  hangsúllyal  bír.  Kvanvig  szerint:  „Az
apokaliptika célja, hogy átfogó képet adjon az egész [teremtett] valóságról.”[5]

Előzetesen  megjegyzendő,  hogy  kozmológia  alatt  egy,  a  térbeliség  számos  aspektusát
magába foglaló gyűjtőfogalmat értünk. Elsőként gondolhatunk arra, hogy a Jelenések hogyan
tekint  a  világmindenség  egészére  (pl.  teremtés).  Ebből  következik  a  kozmosz  egyes
rétegeinek  szerepe.  Éppen  ezért  nem  egyszerűen  a  Jelenések  topográfiáját  és  térbeli
összefüggéseit  vizsgáljuk,  hanem  ezt  megelőzően  mintegy  madártávlatból  rá  kívánunk
mutatni, hogy a Jelenések hogyan gondolkozik a világmindenség egészéről.

A mostani, Jelenések kozmológiáját feltárandó vizsgálat megkerülhetetlen, mivel a Jelenések
vonatkozásában  elenyésző  számú  olyan  tanulmánnyal  és  monográfiával  találkozunk,
amelyek az irat kozmológiáját vizsgálnák behatóbban.[6] Munkánk utóbbi szempontból is
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hiánypótló.

A Jelenések kozmológiájáról szólva legelőször is a teremtés (kozmogónia) kérdését érintjük.
Mindez  nem  csupán  azért  lényeges,  mert  így  átfogóbb  képet  kaphatunk  a  Jelenések
felfogásáról, hanem azért is, mert a könyv hangsúlyos témájaként tartható számon ez.

A teremtés kérdését legvilágosabban a Jelenések 4,11 leírása tárja elénk. A Jelenések 4
tágabb kontextusa Isten mennyei trónusáig vezet el.  A trónus előtt álló négy élőlény és
huszonnégy  vén  a  középen lévő  Istent  magasztalja.  Hódolatuk  legfőbb  oka,  hogy  Isten
teremtett mindent (Jel 4,11).[7] Hasonló gondolat tárul elénk a Jelenések 14,7-ben, ahol az
isteni küldött annak imádatára hív, „aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a
vizek forrásait” (Jel 14,7b). Mindkét egység a mennyei Atyára a világmindenség alkotójaként
tekint. Mindkét szakaszt összeköti továbbá, hogy Isten teremtő aktusára a teremtmények az
Ő magasztalásával (doxológia) válaszolnak. A hálaadás oka, hogy a teremtés – legyen szó
akár az első, vagy az új teremtésről – Isten ajándéka. „Isten a jótevő, mi vagyunk ennek
címzettjei, a teremtés maga pedig az ajándék.”[8] A teremtésre, mint Isten jótéteményére a
Jelenések szerint a doxológia lehet a felelet.

A Jelenések kozmológiájának kiindulópontja tehát, hogy Isten teremtett mindent. Előbbiek
alapján  elfogadhatjuk  Stevenson  megállapítását,  aki  szerint  „a  teremtés,  mint  teológiai
koncepció  a  könyv  központi  eleme.”[9]  Hasonló  következtetésre  jut  Müller,  aki
tanulmányában az újszövetségi iratok teremtés-felfogását vizsgálja. Megállapítja, hogy az
egész Újszövetségen belül a Római levél és a Zsidókhoz írt levél mellett a Jelenésekben
leginkább hangsúlyos a teremtés (és teremtettség) kérdése.[10] Látható ez többek között a
Jelenések szóhasználatából. A Jelenések általánosságban is utal a világmindenség egészére,
mégpedig  a  κόσμος  (11,15;  13,8;  17,8)[11]  és  (τὰ)  πάντα  szavakkal  (Jel  4,11).[12]
Általánosságban véve  κτίσμα-ként  utal  a  teremtményekre  (Jel  5,13;  8,9).  Isten  teremtő
aktusát a κτίζω (Jel 4,11; 10,6) és ποιέω (14,7; 21,5) igékkel írja le, illetve az új teremtés
összefüggésében találkozunk a κοσμέω igével (Jel 21,2.29).

A Jelenések kozmológiája több hangsúlyos teológiai toposszal is összefonódik. Látható ez
abból, hogy a kozmológia – a doxológia mellett – a szótériológia kérdésével is összefügg.
Szükséges kiemelni, hogy a Jelenések a megváltást nem csupán antropológiai, hanem ennél
jóval  tágasabb  perspektíván  keresztül  képzeli  el,  mivel  számol  az  egész  teremtettség
megváltásával.[13]

A megváltás gondolatát feltételezi – és a Jelenések kozmosz-felfogása újabb szeletét villantja
fel  –  a Kvanvig által  bevezetett  kozmikus exorcizmus (cosmic exorcism) fogalma. Ennek



kiindulópontja, hogy az egész teremtett világ Isten akaratával szembehelyezkedő erőkkel
telített. Ezek az erők Istennel és a Báránnyal szemben igyekeznek fellépni, veszélyeztetve a
kozmosz stabilitását.[14] Isten nem tétlen szemlélője ennek a folyamatnak, és fellép ezekkel
az  erőkkel  szemben.  Ennek  jele,  hogy  ezek  az  erők  a  kozmosz  régióiból  egyre  inkább
kiszorulnak.[15] Kvanvig állítását legszemléletesebben a Sátán kozmoszból való kiszorulása
igazolja. Legelőször is láthatjuk, hogy Sátánt Isten száműzte a mennyből (Jel 12). Azonban a
Sátánnak a földön sincs maradása, mivel a mélységbe záratik be (20,1–3). Ezt követően a tűz
tavába  vettetéssel  még  inkább  “kijjebb”  kerül  a  világmindenségből  (20,10).
Összefoglalásként  megállapítható,  hogy  a  kiűzetések  célja,  hogy  az  új  teremtés
megszabaduljon a démonikus romlottságtól.[16] Hasonló gondolatot fogalmaz meg Gallusz is:
„a  kozmikus  konfliktus  témája  annak  egész  folyamatát  írja  le,  hogy  Isten  királyi  uralma
érvényre jut földön.”[17] Mangina ugyanezt így fogalmazza meg: „A Jelenésekre esetlegesen
egyfajta  kozmikus  theologia  crucis-ként  is  utalhatunk,  ahol  Isten  teremtettség iránti  ősi
elkötelezettsége diadalmaskodik a radikális gonosszal szemben is.”[18]

Előbbiek mellett  a kozmosz – különösen a földi  régió – Isten ítéletének elszenvedője is.
Legvilágosabban ezt az első négy trombitaszó eseményei érzékeltetik. Ennek keretén belül
olvassuk, hogy az első csapás a földet, a második a tengert, a harmadik a folyóvizeket, a
negyedik  pedig  az  égitesteket  sújtja  (Jel  8,7–13).  Megemlíthetjük  az  ötödik  trombitaszó
leírását is, ahol arról olvasunk, hogy a mélységből feljövő füst a levegőt szennyezi be (Jel
9,2).[19]

A  Jelenések  kozmológiájának  sokszínűségét  igazolja,  hogy  az  irat  nem  csupán
általánosságban  utal  a  teremtettségre,  hanem  számos  alkalommal  hívja  fel  a  figyelmet  a
kozmosz egyes részeire. A Jelenések legtöbb egységére igaz, hogy egyazon összefüggésen
belül a világmindenség több szeletét is felvillantja. A Jelenések legelső fejezete szerinti földi
látomáson belül elénk tárul a mennyből alászálló, Emberfiához hasonló alak, aki meghirdeti a
holtak  hazája  feletti  diadalát  (Jel  1,12–20).  Megemlíthető  továbbá,  hogy  Jelenések  2–3
szerinti, hét gyülekezetnek írt levelek kozmológiai szempontból is feloszthatók. Minden egyes
levélben szerepel: 1. A mennybéli Jézus önkijelentése (2,1; 2,8; 2,12; 2,18; 3,1.7.14). 2. A
gyülekezet  földi  szituációja  (2,2.9–10.13.14–15.20–23;  3,1–3.8.15–19)  3.  Ígéret  az  új
Jeruzsálemre  vonatkozólag  (2,7.11.17.28;  3,5.12.21).[20]  4.  Bátorítás  a  gyülekezet  földi
szituációjában.[21]

Végül pedig, a Jelenések egyes lokalitásai lényeges teológiai mondanivalót hordoznak. Paul
hívja  fel  rá  találóan a figyelmet,  hogy az idői  „már igen és még nem” kettőssége mellett  a
térbeliség  feszültsége  is  kibontakozik.  Isten  számára  elpecsételtek  egyszerre  mennyei



állampolgárok, és élnek a földön, ahol a Sátán – ha rövid ideig is – de kifejtheti hatalmát.[22]
Ezzel együtt a Jelenések térbeli  ábrázolása azt is üzeni,  hogy Isten nem hagyja magára
választottait. Kézzelfogható jele ennek, hogy a mártírok a mennyben, Isten oltára alatt lelnek
védelmet (Jel 6,9–11). Ugyancsak a mennybe felemeltetett két tanú küldetésük végeztével és
feltámadásukat követően (11,12), illetve, a mennybe vitetett a Sátán által üldözött gyermek
(12,5).[23]

Mozgásban lévő kozmosz

A Jelenések kozmológiájának kiindulópontja, hogy Isten teremtett mindent, illetve Ő áll a
teremtettség fókuszában. Azonban szükséges, hogy egy másik kulcsfontosságú szempontra
is  felhívjuk  a  figyelmet,  mely  nélkül  nem  értelmezhető  a  Jelenések  kozmológiája.  Míg  a
Jelenések 4,11 arra világít rá, hogy Isten teremtette a világmindenséget, addig a Jelenések
számos  esetben sejteti,  hogy  a  teremtettség,  és  ennek  törvényszerűségei  változnak  és
mozgásban vannak. „A kozmosz – időben és térben – megrendül, megfeszül, vagy épp táncol
az eljövendő Isten jelenlétében.”[24] A változás látható abból, hogy egyes régiók semmivé
lesznek (Jel 20,14), mások megújulnak (Jel 21,5), a kulccsal elzárt áthatolhatatlannak hitt
régiók pedig megnyílnak (Jel 1,18; 4,1; 9,1; 20,8).

A Jelenések kozmoszát átjárja a változás. A végítéletet megelőzően Isten elől elfut (!) a föld
és az ég (20,11). A végítélet keretén belül a ᾅδης a tűz tavába vettetik (20,14). A tenger
megszűnik, és nem lesz része az új kozmosznak (21,1).[25] A kozmosz változása nem ér itt
véget. A Jelenések 21-ben Isten új eget és földet teremt, majd a menny és föld találkozása
tárul elénk. A változások közepette eltűnnek azok a térbeli határok, amelyek hidat vertek
Isten és választottai közé. Megfogalmazódik a jó hír. „Isten sátora az emberekkel van” (Jel
21,3). A Bárány és a menyasszony házassága, a menny és a föld házassága céljához ér,[26]
és az új ég és új föld eggyé lesz.[27]

A Jelenésekben két  helyütt  csendül  fel  közvetlen  a  mennyei  Atya  hangja  (1,8;  21,5–8).
Mindkét igehely lényeges kozmológiai üzenetet ragyogtat fel. Kirajzolódik, hogy a teremtés
folyamatát elkezdő Isten céljához fogja juttatni, amit útjára bocsátott,[28] mivel Ő, az alfa és
ómega, a kezdet és a vég (Jel 1,8). Az alfa a teremtettség eredőjére mutat rá, az ómega
pedig megjelöli a végcélt. Az alfa és ómega, a kezdet és a vég együttesen üzeni, hogy Isten a
teremtést meghatározott céllal mozgásba hozta. Ez a cél pedig maga az új teremtés.[29]
Mindezt világosan kifejezi a Jelenések 21,6, ahol Isten kinyilvánítja, hogy megkezdett műve
beteljesedett (beteljesedik), mivel az új teremtés „megtörtént” (Jel 21,6).[30]



Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a Jelenések kozmológiáját, az előbb felvázolt irányultság nem
hagyható figyelmen kívül.[31] Mindez találóan kifejezi az újszövetségi irat azon tendenciáját,
mely szerint változnak az erővonalak, illetve emellett maga a kozmosz felépítése is.[32] A
Jelenések teremtés-felfogása aktus helyett folyamatot leírva tárja elénk, hogyan jutunk el
egész  az  új  teremtésig  (ómegáig).  Egyetértünk  Stevenson  meglátásával,  aki  szerint  a
Jelenések teremtés-koncepciója nem egyszerűen azt fogalmazza meg, hogy Isten mit tett a
múltban,[33] hanem ennél jóval tágabb összefüggésben szól erről. A teremtés a múlt mellett
a jövővel is összekapcsolódik.

Gyakorlati szempontból pedig utalhatunk rá, hogy fentebbi értelmezés azért lényeges, mert a
közbeszédben is úgy vélik, hogy az apokaliptika[34] és az apokalipszis egyenlő a végső –
kozmológiai értelemben is veendő – romlással. Ezzel szemben a Jelenések rámutat, hogy
ebben a folyamatban nem a pusztulás, hanem a teremtés gondolata áll a középpontban. A
Jelenések  kozmológiai  íve  alapján  az  élet  kibontakozása  figyelhető  meg.  A  Jelenések
dinamizmusa tehát azt körvonalazza, hogy a vég(ítélet) hogyan vezet el az új kezdetig, és
ezzel együtt a régi hogyan adja át az új számára a helyet.[35]

A dinamika szempontjából kiemelendő, hogy a térbeliség mellett az időbeliség is egy olyan
lényeges elem, amellyel a következő alfejezetekben szükséges számolnunk. DeSilva mindezt
találóan úgy foglalja össze, hogy „a Jelenések leírása kijelöli jelen kozmosz idői dimenzióját,
rámutatva arra, hogy miképp jött létre ennek jelen állapota, illetve hogy végső soron mely
irányba tart.”[36] A tér és idő együttes szempontja fontosságát Alkier és Nicklas, illetve
Huber  tanulmánya  is  érzékelteti,  akik  a  Jelenések  „khronotopikus”[37]  (Raumzeit)
összefüggéseit  mutatják be.[38] Végül  pedig Resseguie mutat rá – Uspensky óva intése
alapján – hogy a Jelenések narratív olvasata szempontból a térbeli, időbeli vonatkozásokat is
figyelembe  kell  vegyük.  „A  Jelenésekkel  kapcsolatos  félreértések  akkor  történnek  meg,
amikor  a  magyarázók  nem  ismerik  fel  János  térbeli  és  időbeli  nézőpontját.”[39]

Összefoglalás

Összefoglalásként  legelőször  is  látható,  hogy a  Jelenések belső  összefüggései  alapján  a
kozmológikus utalások egységes összefüggéseket tárnak elénk. Ezek alapján kirajzolódik,
hogy a kozmológia a Jelenések lényeges és megkerülhetetlen toposza. Mindez látható abból,
hogy a  Jelenések kozmosza számos nagy teológiai  kérdéskörrel  összefüggésbe hozható.
Többek  között  összefügg  a  doxológiával,  szótériológiával,  kozmikus  exorcizmussal,  az
ítélettel, illetve az első és új teremtéssel. Továbbá az első és új teremtés fogalma is jelzi,
hogy a Jelenések kozmosza dinamikus valóság.
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