MOZES ELSO KONYVE

(GENEZIS)

BEVEZETES
Mozes elso konyvenek a cime a gorog es a latin
forditasban: Genezis (keletkezes, eredet). Mint
a kezdetek konyve, ketszeres kezdetrol szol: a
jelen vilagerol es Izrael nepeerol. Mindketto - a
is, a nep is - egyarant Isten eletet teremto
kezeboljottletre.
vilagot illetoen ez abbol a nagyszeru „teremtest6rtenet"-b6I deriil ki, amellyel a Biblia els6

szulok minden termeszetes elkepzeles es varakozas ellenere csak oregkomkban kapjak meg
elso es egyetlen fiukat.
Ez a konyv harom fo reszre oszlik:

vilag

A

konyve kezdodik (l,l-2,4a). Izrael nepet tekintve, ez annak a gyermektelen pamak, Abrahamnak es Saranak a tortenetebol valik erthetove, akiket Isten az o igerete szerint nagy neppe fog tenni. Annak jeleiil, hogy ez a nep letet
egyediil Isten teremto erejenek koszonheti, e

Felosztas:

A vilag teremtese es az emheriseg
ostortenete

l~ll

^

Izrael osatyainak tdrteneteAhrahamtol

12-36

Jdkohig

Jozsefnek es testuereinek tortenete
3 7-50
E reszek mindegyikehez kulon bevezetes olvashato.
konyv keletkezeserol es forrasairol Id. a
Bevezetest Mozes konyveihez.

A

ATEREMTES ES AZ OSTORTENET (1-11. RESZ)
Bar a Biblia elso reszeben, az Oszovetsegben
csak egy kis nep tortenetet mondja el, megis a
vilag teremtesevel es a minden nepet erinto 6s-

ennek a nepnek a
tortenete az egesz emberiseg vilagtortenelmebe illeszkedik, es vilagossa valik belole, hogy
tortenettel kezdodik. Ezzel

ami itt tortenik, annak minden ember szamara
van jelentosege. Ez az egyetemes szemlelet
nem magatol ertetodo, s Izraelben is csak fokozatosan alakult ki. Izrael nepenek a tortenete az
Egyiptombol valo szabadulassal es a Voros-ten-

geren at tortent megmenekiilessel kezdodik
(2M6z 1-15). Ennek megfeleloen az o osi hitvallasuk sem a vilagot teremto Istenrol, hanem a
szabadito Istenrol szol, aki megovta nepet az elpusztulastol, es bevitte a „tejjel es mezzel folyo"
foldre (2M6z3,8). Innen tekintve minden egyeb
csak elotortenet; elobb az „atyak" igen valtozatos tortenete, amelyben tukrozodik Izrael torzseinek nomad szarmazasa, s ezt megelozoen
az emberiseg ostortenete, amely emberiseg
tagjakent kezdi felismemi magat Izrael mar allami lete koraban, mint egy nepet a nepek kozott.
Ebbol a keletkezesi folyamatbol ertjuk meg,
hogy itt nem egyszeruen valamilyen osidoktol
fogva megallapodott ismeret hagyomanyozodik, hanem - a legkiilonbozobb jellegu hagyomanyok: csaladf^k, nevjegyzekek, mondasokes
mondak felvetelevel - az oskor kepe rajzolodik
ki elottiink, amely a szo szerinti „pontossag" igenye nelkul az Isten es az ember kozotti alapveto

fel az emberiseg egesz tortenetenek elofeltetelet.
Kozelebbrol nezve az is kideriil, hogy Mozes
elso konyvenek az elso tizenegy reszeben nem
egyseges ostortenettel van dolgunk, hanem az

viszonybol fedi

ostortenetnek mindjart ket jellegzetes eloadaminden figyelmes olvaso elott feltunik, hogy a 2,4b-t61 kezdve meg egyszer, kisse
mas formaban es mas sorrendben kapjuk a teremtes leirasat, s a tovabbiakban is ujbol es ujbol talalkozunk kettosseggel es ellentmondasokkal (pi. a 4, 17-26, ill. 5,1-32-beli, vagy a
10,21-31, ill. 11,10-26-beli nemzetsegtablazatokban). Az ozonviz utan tett igeret is ketfelekeppen hangzik el (8,20-22, ill. 9,1-17), s bizonyos jelekbol arra lehet kovetkeztemi, hogy az
ozonviz bejelentese es lefolyasa is eredetileg ket
onallo elbeszelesnek egyetlen eloadassa tdrtent
osszeolvasztasaban all elottiink.
Az a „szerkeszto", aki ily modon egyetlen erdekfeszito tortenette fogta egybe a ket ostorteneti lefrast, nyilvan nem ugy gondolta, hogy az
egyik jobban megfelel a valosagnak, mint a masaval. Igy

sik, s

arra

sem tett kiserletet, hogy mindegyikbol

a szerinte valoszinubbet valassza

ki.

Mindkettot

nyugodtan meghagyta egymas mellett. Amig
mi ugy gondoljuk, hogy valami csakis vagy igy,
vagy ugy tortenhetett, 6 mindkettoben az egy
igazsagrol szolo bizonysagtetelt latja, amellyel
allithato az igaz vagy nem igaz

szemben nem

vagylagossaga.

Hogy mi

az igazsag a teremtest
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1

(3,22; 6,3;

1 1 ,6k),

de

elrontott ele-

aj^nd^kul adja nekik, es szereto Atyakent fordul felejiik (ennek legjellemzobb peldaja a 3,21). Mivel az elbeszeles a 12. resszel Istennek Izraellel tervezett kulon tortenete fele for-

tiiket is

A vildg teremtese
IiKezdetben teremtette Isten a mennyet es a
foldet. 2

A fold meg kietlen es puszta volt,

melyseg folott sotetseg volt,
gettavizekfolott.

de

a

Isten Lelke lebe-

A Biblia legelso mondata alapveto hitvallas: Minden,
ami van (menny es pld),

Istentol szarmazik, letezeset

nem a v61etlennek vagy pusztan term^szeti okok hatasanak koszonheti. Minden dolgok kezdeten (kezteremto cselekvese all. Az a heber szo,
amelyet Bibliank a jeremtette" sz6val fordit le, nem a
valamibol valo alkotast, hanem a semmibol valo szuvev6n elohivast jelenti. Ennek felel meg az, hogy a kovetkezokben a teremtes minden egyes uj muvet a Teremtonek ez a hatalmi parancsszava vezeti be: „Afekor (azutdn) ezt mondta Isten" (v6. Zsolt 33,6.9; Rom
4, 17). Janos evangeliiimanak kezdete arra utal, hogy
ez az ige, mint eletet es udvosseget ado ero, el minden teremtmenyben, s jelenik meg Jezus Krisztusban
szemelyes „Ige"-kent (Jn 1,1-14).
A teremtes a 2. v. szerint egy fomiatlan, felelmetes
detberi) Isten

dsallapottal (kietlen es puszta, hebenil:

tohuvabohu)

keKi6dik. Ennek az osallapotnak a leirasaban az okori Keleten elterjedt elkepzelesek visszhangoznak:
kezdetben van a kaosz; az 61et es az elet lehetosege
nelkiili allapot, a foldet borito sotetseg es vizaradat
(ezt jelenti a melyseg).
teremtes alapveto aktusai itt
ugy ertendok, mint szetvalasztas es a hatarok megvonasa, mint az eletet lehetove tevo rend letrehozasa
(ez a szemldet uralkodik a 10. v.-ig tarto leirasban) -^Lelekre haszn^lt heber szo lelegzetet, leheletet,
szelet is jelent. Isten elo es eletet teremto lehelete
mozgott (talan ez a helyesebb forditas a lebegett helyett) a nyugodt vagy felkavart vizek folott.

A

.

A

3 Akkor

ezt mondta Isten:

Legyen vilagossag! Es
hogy a vilagossag jo,

lettvilagossag. ^Latta Isten,

a vilagossdgot a s6t6ta vilagossagot nappalnak, a sotetseget pedig ejszakanak nevezte.
elvalasztptta teh^t Isten

segt6I. 5Es elnevezte Isten

Igy lett este, es lett reggel: elso nap.

A uildgossdg minden 61et elofeMtele,
zunk vele mar itt, a Naptol fuggetleniil

ez6rt

taMko-

(16. v.).

A he-

ber ember sz^ara ez a legfSbb eletero (Job 33,28;

A

Zsolt 27, 1 36, 10; 6zs 9, 1).
Teremto szava ad gyozelmet a vilagpssagnak a sotetseg felett, amelyet kii;

lon nem is keU megteremteni (de v6. Ezs 45,7).
6 Azutan ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek kozott, hogy elvalassza egymastol a vizeket.
^Megalkotta tehat Isten a boltozatot, es elvalasztotta a boltozat alatt levo vizeket a boltozat felett
levo vizektol. Es ugy tortent. ^Azutan elnevezte
Isten a boltozatot egnek. Igy lett este, es lett reggel: masodik nap.

A kek eg olyannak latszik a szemlelo szemeben, mint

eppen ezert olyan jelentos, hogy a
anak rriclr az elejen ily viMgos kifejezesre

dul,

Bibli-

jut

Is-

tennekegyetemes, az egesz emberiseget atfogo
iidvakarata.

valamilyen boltozat (->mennyboltozat). Az okori keleti vilagkep szerint e felett van felhalmozva az a vizkeszlet, amely taplalja az esofelhoket (7, 1 1 Mai 3, 10;
;

vo. Zsolt 104,3).

9Azutan ezt mondta Isten: Gyuljenek ossze az
eg alatt levo vizek egy helyre, hogy lathatova
valjek a szaraz. Es ugy tortent. i^Azutan elnevezte Isten a szarazat foldnek, az osszegyult vizeket pedig tengemek nevezte. Es latta Isten, hogy
ezjo.

"Azutan ezt mondta Isten: Novesszen a fold
ndvenyeket: fuvet, amely magvakat hoz, gyiimolcsfat, amely fajtajanak megfelelo gyumqlcs5t terem, amelyben magva lesz a foldon. Es
ugy tortent. i^Hajtott tehat a fold novenyeket:
fiivet, amely fajtajanak megfelelo magvakat
hoz, es gyiimolcstermo fat, amelynek ugyancsak fajtajanak megfelelo magva van. Es latta Isten, hogy ezjo.
madiknap.

^

3 Igy lett

este, es lett reggel: har-

L^pesrol l^p^sre szorul vissza az 61etellenes, kaotikus
allapot (2. v.), hogy a fold felszabaduljon az elet tereve. Figyelemre melto, hogy Isten nem kozvetleniil teremti meg a novenyvilagot, hanem ezzel a foldet bizza meg kozvetitokent. Ebben az tiikrozodik, hogy a
heberek a novenyeket a foldnek, mint az elet terenek
a berendezesere szolgalo lelek nelkiili lenyeknek
(-^lelek), s nem az elolenyek korebe tartozotoiak tekintettek, mint az allatokat.
teremtes eddigi muvei
az eletteret keszitettek elo a fold, a viz es a levego
megteremtesevel.
14. v.-sel kezdodik az elolenyek
teremtese, amelyeket a mozgaskepessegiik jellemez.
Az okori szemlelet szerint tehat az egitestek is elolenyek (v6. iKor 15,39-41).

A

A

i^Azutan ezt mondta

Isten:

Legyenek vilagito

testekaz egbolton, hogy elvalasszak a nappalt az
ejszakatol, es meghatarozo jelei legyenek az unnepeknek, a napoknak es az esztendoknek.
15 Legyenek ezek vila^to testek az egbolton,
hogy vilagitsanak a foldre. Es ugy tortent.
i^Megalkotta Isten a ket nagy vila^to testet: a
nagyobbik vilagito testet, hogy uralkodj^k nappal, es a kisebbik vilagito testet, hogyuralkodjek
ejszaka; meg a csillagokat. ^7 Az egboltra helyezte oket Isten, hogy vilagitsanak a foldre, i^es
uralkodjanak nappal meg ejszaka,^ es elvalasszak a vilagossagot a sotetsegtol. Es latta Isten, hogy ez jo. ^Hgy lett este, es lett reggel: ne-

gyediknap.
1,1 Zsolt 121,2; 146,6; Jer 10,12;Zsid 11,3 • 1,3 Zsolt
33,9; Ezs 45,7; 2Kor 4,6 • 1,5 Zsolt 74,16 • 1,9 Zsolt
104,6-9 • 1,10 Zsolt 95,5 • 1,14 Zsolt 104,19 • 1,16
Zsolt 136,7-9; Jer 3 1,35

.
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Az Izraellel szomszedos nepek az egitestekben nemcsak elolenyeket,

hanem isteni lenyeket is lattak, akik

meghatarozzak az emberek sorsat.

Itt

csupan a nap-

pal es az ejszaka szabalyozoi, pusztan vildgito
ezzel tudatosan leertekelodnek.

testek, s

1,2

29Azutan ezt mondta Isten: Nektek adok az
egesz fold szinen minden maghozo novenyt, es
minden fat, amelynek maghozo gyumolcse van:
mindez legyen a ti eledeletek. 3oMinden foldi al-

eg minden madaranak es minden folcsuszomaszonak pedig, amelyben elet van,

latnak, az

Az allatok teremtese
20Azutan ezt mondta Isten: Pezsduljenek a vizek elolenyek nyiizsgesetol, es repdessenek madarak a fold felett, az egbolt alatt. 2iEs megteremtette Isten a nagy viziallatokat, a vizekben
nyiizsgo kulonfele fajta uszo elolenyeket, es a kulonfele fajta madarakat. Es latta Isten, hogy ez
jo. 22 Azutan megaldotta oket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, es toltsetek meg a tenger vizet; a madar is sokasodjek a foldon! 23igy lett este,

eslettreggel: otodiknap.

Az allatvilag az eletteriik szerint tagolodik:

di

adok minden zold novenyt. Es ugy tor-

eledelul
tent.

Az ember teremtese ugyanazon a napon tortent
ugyan, mint az allatoke, megis az embere kOlonvalasztva van leirva, es 6 kiilonleges viszonyba kerul
Teremtojevel. Teremteset a Teremtonek sajat magahoz intezett felszolitasa elozi meg (a tobbes szam: A/kossunk... pluralis majestatis, s

nem valoszinu, hogy

segedkezo angyalokra utalna; de ezzel szemben v6. a
3,22 magyarazata).
Az ember nem valami, az allatoktol megkulonboz-

de meg csak halhatatlansagra teremtettsegevel sem lesz a kepmdsa Istennek,
hanem szabadsaga es felelos volta altal, amellyel
teto kiilso megjelolessel,

vizi,

leve-

A

gobeli es foldi allatok (24. v.).
novenyekfennmaradasarol fajtdjuk szerint tortent gondoskodas (1 Ik. v.),
az allatok es az emberek eseteben viszont maguk a teremtmenyek ruhaztatnak fel a tovabbplantalas teremto erejevel (28. v.), hogy a Teremto megbizasabol toltsek meg a vizeket es a foldet. Mivel azonban
nem a sajat erejuket, hanem Isten teremto erejet adjaktovabb, ez a megbizatas egyuttal aldas is, amellyel
Isten aldja meg teremtmenyeit (megaldotta, azaz erot
ruhazott rajuk, erre nezve ^ aldas). - Kiilon kiemeli
ez a szakasz a nagy vizidllatokat. Mas igek az oskaoszhoz kozelalloknaktekintikoket (-^Leviatan); itt azonban az egitestekhez hasonloan teremtmenyek, ha
nagysagukmiatt bamulatosakis (v6. Zsolt 104,26).

mint Isten megszolitottja all a Teremt6 elott, mint
olyan leny, aki egesz letevel felelhet, mert felelos neki. A kepmds-sal forditott heber szavak kozul az elso
tulajdonkeppen allokepet, istenszobrot jelent. Ahogy egy isten vagy akar egy uralkodo kepe azt kepviseli, akit abrazol, ugy all az ember, mint Isten helyettesitoje, a teremtett lenyek es dolgok kozott. A
fold es az allatvilag felett valo uralkodas nem elnyomast es kizsakmanyolast jelent; mintajaul az okori keleti uralkodo idealis kepe szolgalt, aze az uralkodoe,
akitol fQgg alattvaloinak jolete. (E^ert nevezik a kiralyokat es a vezetoket nepeik „pasztorai"-nak: Jer 6,3;
25,34-37; Zak 1 1 16k; s hogy mi varhato el a pasztoroktol, arrol a Zsolt 23; Ez34; iSam 1 7,34k szol.) - Jelentos, hogy Isten kepmasa nem csupan a ferfi vagy
altalaban az ember, hanem hangsulypzottan a ferfi es
a no. Csak ebben a kettossegben teljesen Isten kepmasa az ember, es csak igy toltheti be valoban Istent
helyettesito megbizatasat a teremtesben. Vegso es
mindent atfogo ertelemben Isten igazi kepmasa
Krisztus, akiben tokeletesen tiikrozodik Isten lenye
(2Kor 4,4;^Kol 1 1 5 Zsid 1 ,3)
29k. v.: Elolenyek leolese es fogyasztasa a papi hagyomany Gd. Bevezetes Mozes 6t konyvehez) teremtesi hitvallasa szerint nem volt Isten eredeti teremto
szandekaban:, ez a 9,2k szerint csakaz eldurvulo em,

24 Azutan ezt

mondta

Isten:

Hozzon letre a fold

kulonfele fajta elolenyeket: kulonfele fajta barmokat, csuszomaszokat es egyeb foldi allatokat.
Es ugy tortent. 25Megalkotta Isten a kulonfele
fajta foldi allatokat, a kulonfele fajta barmokat,
meg a fold mindenfele csuszomaszojat. Es latta
Isten, hogy ez jo.

A foldi
mok)

,

allatok kulonfele fajtai a szelid allatok (bar-

meg a mezei vadak, valamint a csuszomdszdk a

bogaraktol a kigyokig.

26 Akkor ezt

Az ember teremtese
mondta Isten: Alkossunk embert a

kepmasunkra, hozzankhasonlova: uralkodjeka
tenger halain, az eg madarain, az allatokon, az
egesz foldon es mindenen, ami a foldon csuszik-

berisegnektett engedmeny.

3iEs latta Isten, hogy minden, amit alkotott,
igen j6. Igy lett este, es lett reggel: hatodiknap.

A teremtes hetedik napja

maszik.

27Megteremtette Isten
az embert a maga kepmasara,
Isten kepmasara teremtette,
ferfiva es

nove teremtette oket.

28 Isten

megaldotta oket,
es ezt mondta nekik Isten:

Szaporodjatok, sokasodjatok,
toltsetek be es hoditsatok meg
a foldet.
Uralkodjatok a tenger halain,
az eg madarain
es a foldon mozgo minden elolenyen!

;

21 Igy keszult

el

a

menny es a fold

es

minden

seregiik.
2

A hetedik napra elkesziilt Isten a maga mun-

kajaval,

dik

amelyet

napon egesz

megpihent a hetemunkaja utan. ^Azutan

alkotott, es

alkoto

megaldotta es megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egesz teremto
es alkoto

munkaja utan.

4Ez a menny es fold teremtesenek a tortenete.
1,26 iKor 11,7; Jak3,9- 1,27 Mt 19,4; MklO,6» 1,28
• 1,31 Pred3,ll • 2,1 Ezs 40,26 •
2,2-3 2M6z 20, 1 1 Zsid 4.4
Zsolt 8,7-9; 115,16
;
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Isten megnyugvasa mutatja,

hogy a Teremto munkaja elkeszult, azaz teljesen lezarult. Minden elofeltetele
adva van annak, hogy a teremtes most mar onmagatol,

beriil

az

^Eden hasonlo hangzasu

jelentesu szohoz.
ni

a ..gyonyoruseg"

A tudas fdjd-ra nezve Id. a 1 7. v. uta-

magyarazatot.

azaz a beleje helyezett elet es aldas erejebol

allhasson fenn. De Isten megnyugvasa ugyanakkor
meg valami fontosat ad hozza a bevegzett teremteshez: a nyugalom adominyat teremtmenyei szamara,
amely a heti nyugalom napj^ban fejezodik ki. Isten
megszenteli a hetedik napot, azaz a sajatjanak, a maga szamara fenntartott napnak jelenti ki; es megdldja,

azaz ennek a napnak a munkasziinet es az istentiszteunneples altal valo megszentelodes kiilonleges
aldasat adja (-»szombat). Az osszesen nyolc teremto
aktusnak hat napra valo elosztasa kepletesen arra
utal, hogy a nyugalom napjanak oka es alapja magaban a teremtes rendjeben van.
leti

Az elso ember az Eden kertjeben
Amikor az URisten a foldet es a mennyet megal-

meg semmifele mezei fu nem volt a foldon, es semmifele mezei noveny nem hajtott ki,
mert az URisten meg nem bocsatott esot a
foldre. Ember sem volt, aki a termofoldet megmuvelje. ^Akkor para szallt fel a foldrol, es mindeniitt atitatta a^ termofold felszmet. ^Azutan
megformalta az URisten az embert a fold porabol, es elet leheletet lehelte orraba. Igy lett az
kotta, 5

ember elolenny^.
Az ember es az ^Uat teremteset a 2. resz az 1. resszel
szemben onallo, eredetibb modon beszeli el. Az elolenyeket es az elettereket ott a „mennyet es foldet"
(1 1) magaban foglalo rend tagjaikent lattuk, amelyben az egyiknemcsakkiegesziti, hanem elofeltetelezi
is a m^sikat. Itt viszont minden az emberre vonatkozik, az emberre, aki egy korulhatarolt vilagban el, es
arra rendeltetett, hogy megmuvelje a foldet. Istennek az -^Or neve arra utal, hogy itt mar nem az az elbeszelo szol, aki az 1. r6szben beszelt (v6. a Bevezetest Mozes konyveihez; csak a 2. es 3. reszben talalkozunk az URisten, szo szerint „Jahve Isten" szokapcso,

lattal).

A 7. versbeli leirast kepes ertelemben kell venniink.
Ez vilagosan kiderul abbol, hogy Isten az embert „a
fo/dpordbo/ " form^lja, teljesen alkalmatlan anyagbol,
amely az ember mulandosag^ra emlekeztet (v6.
3,19, ahol ugyanaz a heber szo szerepel!). Felreerthetetleniil hozza tudomasunkra, hogy az ember az
elet^t nem mag^tol, s nem is a termeszet eroibol kapta, hanem Teremtojenek kolcsonbe adott es vissza is
kovetelheto eletleheletetol (Zsolt 104, 29).
lehelet a
lelegzetet jelenti, mint az elet erejet; a bibliai emberkepre nezve Id. ->lelek (a „lelek" egyebkent az itt lenynyel, eldlen3?-nyel forditott heber szora hasznalt kife-

A

jezes).
6.U.:

A

Fold

cititatasa

a kesobbi vegetaciot

kesziti

egy kertet Edenben,

kele-

elo.

sUltetett az URisten

ten, es ott helyezte el az

embert, akit fomnalt.
^Sarjasztott az URisten a termofoldbol mindenfele fat, szemre kivanatosat es eledelre jot; az
elet fajat is a kert kozepen, meg a jo es a rossz tudasanakfajat.

A 8. versbeli Eden egy keleti videknek, kesobb maganak a kertnek a neve

(15. v., v6. 3,23;

Ez 28,13). He-

loEdenbol pedig folyo jott ki a kert megontozeamely onnan szetagazott, es negy agra szakadt. 1 1 Egyiknek Rson a neve. Ez me^eriili Havila egesz foldjet, ahol arany van. 12 Ennek a
foldnek az aranya jo. Van ott illatos gyanta es
onixko. 13 A masodikfolyonak Gihon a neve. Ez
megkeruli Kus egesz foldjet. ^^a harmadik folyonak Hiddekel a neve. Ez Assur keleti reszen
folyik. A negyedik folyo pedig az Eufratesz.
sere,

Rovid okori foldrajz szakftja meg az elbeszelest. Az elso ket folyam nem hatarozhato meg bizonyosan. Havild nyilvan Arabiaban keresendo; Kus = Nubia, ill.
Etiopia. Az ertelme: a paradicsomot atszelo ^letfolyambol ered az a negy fo folyo, amely termekennye
teszi a foldet. A negyes szam a negy egtajnak felel
meg, es az egesz foldkerekseget fejezi ki (v6. Zak
6,1-7).

^i5Es fogta az URisten az embert, elhelyezte az

Eden

kertjeben, hogy azt muvelje es orizze.
i^Ezt parancsolta az URisten az embemek:

A

kert

minden

fajarol

szabadon

ehetsz, ^^de a jo

es a rossz tudasanak fajarol nem ehetsz, mert ha
eszel rola, meg kell halnod.

Az Eden ker^e (v6. a 9. v. utani magyarazatot) nem a
semmitteves foldje. Az embemek van feladata.
Egyuttal azonban parancsot is kap Istentol, amely a
teremtmenyi mivoltabol adodo koriataira emlekezteti. A jo es rossz tuddsa a heber embemek elsosorban vagy kizarolag nem az erkolcsi jot, ill. elvetendot
juttatta eszebe. A jo es rossz atfogo ertelemben jelenthet minden pozitivumot vagy negativumot, tehat
„minden"-t (v6. 24,50; 5M6z 1,39; Zof 1,12). A tudas
fajanak gyumolcse I'gy az isteni mindentudasban reszesitene (v6. 3,22). Itt azonban valoszinubb, hogy „a
hasznos es a karos" tudasat (a „j6 es rossz" maskent a

4M6z

13,19-ben), tehat a korlatozott tudast jelenti,

amely az

elet nehezsegeivel valo

szukseges.

Az ilyen tudas teszi lehetove, hogy az em-

megbirkozashoz

ber eletet a sajat keretei kozott elje, es ne szakadjon ki
az allando kapcsolatbol Teremtojevel, aki iranyitja a
lepeseit, es megovja ox att61, hogy tullepje korlatait, s
magat meg komyezetet is tonkretegye. Egyertelmu
tehat az intelem: az ember elete vagy halala miilik
azon, hogy engedelmeskedik-e az isteni vezetesnek
vagy nem.

Nem jo az emalkot9k hozzaillo segitotarsat. i9Formalt tehat az URisten a foldbol
1

8 Azutan

bemek

ezt mondta az URisten:

egyediil lenni,

mindenfele mezei allatot, mindenfele egi madarat, es odavitte az emberhez, hogy lassa, minek
nevezi; mert minden elolenynek az a neve, aminek az ember nevezi. 20 Igy adott az ember nevet minden allatnak, az egi madaraknak es minden mezei elolenynek, de az emberhez illo segitotarsat

nem talalt.

2,7 lM6z3,19; Job 10,8-9; Ezs 2,22; iKor 15,45-47
2,9 Jel 2,7; 22,2. 14 •2,14DanI0,4 • 2,15Ez28,13
2,17 lM6z3,3.1 1.17; Rom 6,23 • 2,l8Pred4,10

•
•
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21

Az ember viszonya az

allatokhoz

annak a kapcsolat-

nak a hattere, amely egyedul ember es ember kozott

Az allatok is nyujtanak segitseget az embemek,
nem jelentik az emberhez illo segitotdrsat. Amikor
az ember megnevezi az allatokat, akkor besorolja
oket a maga vilagaba, es maris gyakorolja uralmat fe-

van.

de

2iMely almot bocsatott azert az URisten az emberre, es az elaludt.

Akkor kivette az egyik oldalemberbol

bordajat, es bust tett a helyere. 22 Az
kivett oldalbordat

es

odavitte

asszonnya formalta az URisaz

emberhez.

23

Akkor

ezt

mondtaaz ember:
Ez most mar csontombol valo csont,
testembolvalotest.
Asszonyember legyen a neve:

mert ferfiemberbd vetetett.
24Ezert a ferfi elhagyja apjat es anyjat, ragaszkodikfelesegehez, es lesznek egy testte.

Az asszonynak a ferfi oldalborddjdbol torteno szarmazasa nem a no alarendeltseget vagy eppen alsobbrendtjseget akarja jelezni; kettejuk paratlan
osszetartozasat es eredeti kapcsolatat fejezi ki, azt,

hogy egymas szamara teremtettek. Ennekmegfeleloen a lesznek egy testte a teljes, testi-lelki kozosseget je-

A

csontombol valo csont felkialtas nem a bordalenti.
jabol valo vetelre vonatkozik, hanem az az asszony
megpillantasara adott kozvetlen visszhang: Vegre
valaki, aki

3

A korai zsido igemagyarazatokban, s ezert az Ujszo-

lettuk(v6. 1,28).

ten,

2,

folyamatot, a kisertes azonban vegeredmenyben
magaban az emberben tcimad. Kozrejcitszikbenne a
kivancsisag, de a bizalmatlansag es a ketely is: Csakugyan sajnS toliink valamit az Isten? Az a tulzas,
amellyel az asszony elharitja az ajanlatot (a tilalom
megtoldasa: ne is erintsetek), jelzi a hajlandosagm.

hozzam hasonlo! Az asszonyember - ferf-

ember szojatek

(a heber is-issd megfeleloje) a 21k.
v.-ben kepletesen elbeszelt esemenyekhez kapcsolodik.

25 Meg mindketten mezitelenek voltak: az ember es a felesege; de nem szegyelltekmagukat.

A meatelenseget a kiilonbdzo nepek kiilonfelekeppen ertekelik. A heberek szemeben illetlenseg, szegyenvolt (v6. 2Sam 10,4k; Ez 16,7k); ennekfelelmeg
az, hogy a ruhazat fejezi ki a tarsadalmi alias tekintelyet (->ruha). Itt azonban a mezitelenseg termeszetes
allapot, majd csak az embemek Teremtojetol valo elfordulasaval lesz szegyellnivalo (v6. 3,7).

vetsegben

is,

12,9; 20,2).

az ordog kepe

lett

a kigyo (Jn 8,44; Jel

A buneset tortenetenek elbeszeloje kife-

jezetten az allatok koze sorolja, s

okosnak latja

(a ravasz

itt

csupan kulonosen

pusztan okosat

jelent). Ez-

hogy az ember a gonosz
es emberfeletti hatalmakra valo hivatkozassal ne
probaljon kibujni felelossege alol.
zel nyilvan azt akarja elemi,

^Az asszony ugy latta, hogy jo volna enni arrol
a farol, mert csabitja a szemet, meg kivanatos is
az a fa, mert okossa tesz: szakitott a gyiimolcsebol, evett, majd adott a vele levo ferjenekis,
es 6 is evett. 7Ekkor megnyilt mindkettojuk szeme, es eszrevettek, hogy mezitelenek. Ezert fiigefaleveleket fuztek ossze, es agyekkotoket keszitettek maguknak.

Most mindketten olyanok, mint a becsapott

csalok!

Kiestek abbol az elrejtettsegbol, amelyet az Isten parancsa iranti engedelmesseg nyujt, s elso izben latjak

meg

meatelensegiiket (v6. 2,25 magyarazata).

E

felebredt szegyenerzet ellen^re sines koze a bdnesetneka szexualis csabitashoz. Buniikaz, hogymegszegtek az isteni parancsot (2, 17), hogy olyanok akartak
lenni, „mint az Isten" (5. v.).

Aszexualitasnakes a no-

nek, mint csabitonak a leertekelese nem kovetkeztethetokiazlM6z3-b61.
8

Amikor azonban meghallottak az URisten

hangjat, amint szellos alkonyatkor jart-kelt a
kertben, elrejtozott az ember es a felesege az
URisten elol a kert fai kozott. ^De az URisten kial-

az embemek, es ezt kerdezte: Hoi vagy?
loAz ember igy felelt: Meghallottam hangodat a
kertben, es megijedtem, mert mezitelen vagyok. Ezert rejtoztem el.
tott

A bunbeeses

Az Addm tulajdonkeppen nem tulajdonnev, hanem

31 A kigyo pedig ravaszabb volt minden mezei

„az ember" jelentesu heber szo (a 2-^. reszben ezert
szerepel mindig hatarozott nevelovel: ha-adam). Mivel az elso emberbe minden ember beleertendo,
ezert jobb, ha ezutan is (mint a 2,25-ben) Adam helyett „az ember"-t mondunk Aheber szovegben elso
izben az 5,3-ban olvashato Adam hatarozott nevelo
nelkiil, s itt szerepel eloszor tulajdonnevkent.

allamll, amelyet az URisten alkotott. Ezt ker-

dezte az asszonytol: Csakugyan azt mondta Ishogy a kert egyetlen fajarol sem ehettek?
kert fainak
2Az asszony igy felelt a kigyonak:
gyiimolcsebol ehetunk, 3 csak annak a fanak a
gyumolcserol, amely a kert kozepen van,
mondta Isten: Nem ehettek abbol, ne is erintsetek, mert meghaltok. 4De a kigyo ezt mondta az
asszonynak: Dehogy haltok meg! 5 Hanem jol
tudja Isten, hogy ha esztek belole, megnyilik a
szemetek, es olyanoklesztek, mint az Isten: tudni
fogjatok, mi a jo, es mi a rossz.
ten,

A

Az ember osbune

az, hogy olyanna akar lenni, mint
az Isten. Isten hatart szabott az embemek, hogy megovja 6t a lehetosegeivel valo visszaelestol (vo. 2, 17 es
magyarazata). De az ismeretlen, ami meg tilos is, ellenallhatatlan csabito erovel hat.
kigyo inditja el a

A

iiAz Isten erre azt kerdezte: Ki mondta meg
neked, hogy mezitelen vagy? Talan arrol a farol
ettel, amelyrol azt parancsoltam, hogy ne egyel?
i2Az ember igy felelt: Az asszony, akit mellem
adtal, q adott nekem a farol, es igy ettem. 1 3 Akkor az URisten ezt kerdezte az asszonytol: Mit tettel? Az asszony Igy felelt: A kigyo szedett ra, azert
ettem.

Mk

10,7-8; Ef 5,31 •
2,22 iKor 11,8 • 2,24 Mt 19,5;
3,1 Jel 12,9; 20,2 • 3,2-3 iMoz 2,16-17 • 3,6 2Kor
11,3;

lTim2,14

•

3,10 lM6z2,25;3,7

!
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3,

4

ugy valik most a halal is olyan keseru vegge,
amely kerdesesse teszi az emberi elet ertelmet.

ka,

Isten huntetese

Meg az „Edentol keletre"
vetseg a keseruseg nelkiili

14 Akkor ezt mondta az URisten a kigyonak:
Mivel ezt tetted, atkozott legy

„elettel betelten",

minden allat es minden mezei vad kozt:
egeszeletedben!
tamasztok kozted
esazasszonykozt,
a te utodod es az 6 utodja kozt:
oafejedettapossa,
te meg a sarkit mardosod.

5 EUensegeskedest

itt

kezo biintetesekben a jelenlegi vilag negativ jelenseostorteneti

esemenyekbol

eredezteti.

Sza-

munkra ebben egy melyertelmii igazsagra utal a kep:
Az embemek Istenhez fuzodo viszonyaban bekovetkezett tor^s zavart

okoz a teremtmenyekhez es az

embert^rsakhozfl5z5d6 kapcsolatokban is (16. v.).
A 1 5. u az ember es a kigyo kozotti kolcsonos eUensegeskedesrol beszel. Mivel a heberben egyes szamban van szo az asszony utoddrol, a keresztyen irasmagyarazat mar igen koran az elso utalast latta ebben a
gonosz legyozes^re fiva utoda, Jezus altal.
.

Az asszonynak ezt mondta:
Igen megnovelem terhesseged fajdalmat,
fajdalommal sziilod gyermeked,
megis vagyakozol ferjed utan,
6 pedig uralkodni fog rajtad.
16

Az asszony buntetese a legelemibb

es le^ajatosabb
mivoltaban eri 6t, mint anyat es mint a ferfi elettarsat.
A ferfival valo egyenertekusegebol (2,23k) a bun atka miatt a ferfinak a no feletti uralkodasa lesz, ami
Krisztus altal er majd veget (Gal 3,28; iKor 11,11k;

utan tavozik

20 Az

ember Evanak nevezte

Az embemek pedig ezt mondta:

Mivel hallgattal feleseged szavara,
esettelarrolafarol,

amelyrol azt parancsoltam,

hogy ne egyel,
legyen a fold atkozott miattad,
faradsaggal elj belole egesz eletedben
1 ^Tovist es bogancsot hajt neked,
es a mezo novenyet eszed.
1
9 Arcod verejteke vel eszed a kenyeret,

el

a feleseget,

mert 6 lett az anyja minden elonek. 2iAz URisten pedig borruhat keszitett az embemek es felesegenek, es feloltoztette oket.

Az ember, aki egyenlo akart lenni Istennel (3,5), most
korlatai

koze szorul, de Isten tovabbra is gondviselesmaga ruhazza fel 6t, hogy elvi-

sel fordul feleje; Isten

selhesse az elet viszontagsagait. Eva neveben kifejezesre jut, hogy a fold minden karosodasa ellenere is
meg mindig az elet szintere (a nev heber formaja:
chavva, az „elet"-et jelento heber szora emlekeztet).
22 Azutan ezt mondta az URisten: Ime, az ember
olyanna lett, mint mikdziiliink egy: tudja, mi a
jo, es mi a rossz. Most azert, hogy ne nyujthassa

es ne szakithasson az elet fajarpl is, hogy
egyek, es orokke eljen, 23kiuzte az URisten az
Eden kertjebol, hogy milvelje a foldet, amelybol
vetetett. 24Es miutan kiuzte az embert, odaallitotta az Eden kertje ele a kerubokat es a villogo
langpallost, hogy orizzek az elet fajahoz vezeto
ki kezet,

utat.

Az ember olyan

ismeretre

mertekben onallova

-^no).
i'7

teljesse valt foldi let

42,17). Idovel

radicsombol valo kiiizetes utan bekovetkezett
(14-19. v.). Ebbol kovetkezik az az Ujszovetsegben is
meglelheto felfogas, hogy a halal az elso ember bune
miatt lepett be a vilagba (Rom 5, 12; 6,23).

A kigyora kimondott atok jelzi, hogy eredetileg negy
labon jaro allat volt. A bibliai elbeszeles
es a kovetgeit

a

(4,16) ismeri az 6sz6amikor valaki az

halalt,

azonban egyre inkabb elhatalmasodik az az erzes, hogy a halal nines
osszhangban Isten jo teremtesevel (1 ,3 1). A halal betetSzi az elemek azt a megszegenyedeset, amely a Pa(25,8; 35,29;

hasadon jarj, es port egyel
1

Job

is

tett szert,

amely bizonyos
szemben (v6.

teszi 6t Istennel

2,17 utani magyarazat). Isten nem sajnalja tole az
„or6k eletet" de jelenlegi allapotaban nem tudna helyesen (udvosen) elni vele. Onmagatol kell megvedenie az embert.
-^kerubok melle egy tovabbi ort
allit, az onallo lenykent kepzelt villamlast (a villogo
langpallost). - Az elet fdjdhoz az utat majd Krisztus, a
,

A

„masodik Adam" nyitja meg (Jel 2,7; 22,2), aki engedelmeskedik Isten akaratanak (Rom 5, 12-19).
22. v.: A mikozulunk egy tobbes szama itt talan - az
l,26-t61 elteroen - az angyalokra vonatkozik, akik a
„mennyei udvartartas" tagjai (^istenfiak).

mig visszatersz a foldbe,
mert abbol vetettel.
Bizony por vagy, es vissza fogsz temi a porba!

A munka nem atok, hozzatartozik az ember rendeltetesehez (2,15), de most mar ez is a bekovetkezett
romlas jegyet hordozza. A 19. v. megfogalmazasa
mutatja, hogy a halandosag a teremtes tenyenek tekintendo, ami eredetileg is az ember sorsa (v6. 2,7 es
magyarazata); s ugyanez deriil ki a 22. v.-bol is. Eszerint Isten nem hajtotta vegre a 2, 17-ben jelzett halal-

meg kell halnod ott nem azt jelenti, hogy
„haland6 leszel").
Teremto elettel ajandekozza
meg a bunds embert. Ez nem kovetkezetlenseg, vagy
gyengeseg, hanem kegyelmenek bizonyiteka. De
ahogy a Paradicsomon Idviil gyotrelmes lesz a mun-

biintetest (a

A
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