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„A művészet nagy kódja”

AZ EGYETEMESSÉG IGÉNYE

1. Beszéljétek meg, mit jelölhetnek a Biblia, az Írás, a Szentírás, a Könyvek Könyve elnevezések!
2. Mikor használjuk az alábbi kifejezéseket, és mit jelentenek? Ha tudjátok, idézzétek fel, melyik 

bibliai történetben szerepelnek: bábeli zűrzavar, mózeskosár, salamoni döntés, pálfordulás, hét-
pecsétes titok, benjámin, égbekiáltó bűn!

3. Készítsetek a füzetbe listát arról, mi mindent tudtok már a Bibliáról!

4. Olvasd el a tankönyvi ismeretközlő szöveget és táblázatot! Milyen kérdéseket válaszolnak meg az 
olvasottak? Írd le a füzetedbe ezeket a kérdéseket, majd beszéld meg padtársaddal!

5. Készíts a tankönyv ismeretközlő szövegéből és táblázatából gondolkodástérképet a Bibliáról! 
Gondolkodástérképedet vesd össze padtársadéval!

6. Ha van régi vagy valamiért különleges családi Bibliátok, hozd el és mutasd be az osztálynak!
7. Melyik kép melyik bibliai történetet jeleníti meg? Olvassátok el a képeket, meséljétek el egymás-

nak a képekről elolvasható történeteket!

Hugo van der Goes:
A bűnbeesés (1480 körül) 

id. Pieter Bruegel: Bábel tornya (1563) 

Matteo di Giovanni: Gyermekgyilkosság 
 Betlehemben (1488)

Peter Paul Rubens:  A tékozló fi ú hazatérése 
(1608)
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Az európai kultúra alapja

Az európai kultúra két alappilléren nyugszik. Egyik megha-
tározója a görög–római, a másik a zsidó–keresztény  kultúra. 
Utóbbi foglalata a Biblia, a világ talán legismertebb könyve. 
A keresztények szerte a világon a Biblia tanításaira alapoz-
zák hitüket és viselkedésüket. A zsidók hitük és vallásgya-
korlatuk alapjának tekintik a Biblia kétharmadát kitevő 
Ószövetséget. A Biblia alapjaiban határozza meg a keresz-
ténység felvétele utáni európai gondolkodásmódot, műve-
lődés- és művészettörténetet. Igaz ez a gyarmatosítással 
megjelenő európai gyökerű kultúrákra is.  Amikor iroda-
lomórán egyes részeit olvassuk, irodalmi műként tekintünk 
rá. Ez a szempont jelöli ki értelmezési kereteinket is. Nincs 
még egy könyv, amely ilyen óriási mértékben hatott volna a 
művészetekre, ezen belül az irodalomra. Az angol William 
Blake (1757–1827) egyik rézkarcán ez olvasható: „Az Új-
testamentum a művészet nagy kódja.” Az állítás a teljes Bib-
liára kiterjeszthető. A felirat arra utal, hogy az európai mű-
vészet természetes kifejezőeszközként használta-használja a 
Biblia gondolatvilágát, szimbólumrendszerét, műfajait. Pél-
dázatainak, történeteinek újraírásával későbbi korok alko-
tói is éltek, élnek. Alakjai közül többen, mint József, Mózes, 
Jézus vagy Pál, modern hősökké váltak korunk színház- és 
fi lmművészetében, irodalmában. A Biblia tehát legtágab-
ban az európai kultúra létértelmezési kerete. Olyan keret, 
amelyben vagy amelyhez viszonyítva önértelmezésüket a 
különböző korok és a bennük élő emberek megalkották, 
megalkotják. 

A Biblia elnevezése. Maga a szó a görög biblosz (könyv, 
tekercs) többes számú, kicsinyítő képzős alakja. Ebben a for-
mában került be a latin nyelvű keresztény irodalomba. A XIII. 
századtól kezdték egyes számban használni ’a könyv’ jelentés-
ben. Az egyes szám egyediségére, minden más könyvtől, írástól 
való különbözőségére utal. Ez a megkülönböztetés abból ered, 
hogy szövegeit emberi nyelven megszólaló, de Istentől sugal-
mazott írásoknak tartja a hagyomány. Európa szellemi hagyo-
mánya szempontjából a keresztény Biblia a mérvadó. A zsidó-
ság bibliafelfogása merőben eltér a kereszténységétől. 
A kereszténység ugyanis az Ószövetségben megígért Messiást 
(Megváltót) Jézus Krisztusban látja. Értelmezésében Jézus 
Isten fi aként kínhalálával megváltotta az emberiséget az első 
emberpár engedetlenségéből származó eredendő bűntől. A zsi-
dóság a kereszténységhez hasonlóan hisz a Messiás eljövete-
lében. Ugyanakkor tagadja, hogy Jézus a próféták által meg-
ígért Megváltó. 

Fejezetekre, versekre osztás. A Biblia egyes könyveit Európá-
ban a XIII. században fejezetekre, majd a fejezeteket a XVI. 
században versekre tagolták. Ezt a felosztást később átvitték a 
héber és görög szövegre is. Ha kézbe veszünk egy Bibliát, a feje-
zetekre és versekre tagolás nagyban megkönnyíti a szövegben 
való tájékozódást.

A Holt-tenger és a Moáb hegyei
egy sziklabarlangból

Qumran. 1947-ben beduin pásztorok 
az egyik sziklahasadékban találták meg 
az úgy nevezett holt-tengeri tekercseket 
viasszal lezárt agyagkorsókban. A héber 
és arámi nyelvű tekercsek korát az i. e. II. 
és I. századra teszik. Anyaguk többségében 
pergamen, illetve papirusz. Az iratok bibliai 
szentírás szövegeket, kommentárokat, ismert 
és eddig ismeretlen, a zsidó valláshoz 
 kap csolódó  szövegeket tartalmaznak. 

A holt-tengeri tekercsek egy darabja
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A Biblia részei

A Biblia a világ teremtésével kezdődik az emberi és törté-
nelmi idő kezdetén, és a végítélettel (apokalipszis) zárul az 
idők végeztén. Az időjelölés is mutatja két könyvének követ-
kezetes egységét. A kezdet és a végidő közt áttekinti az 
emberiség őstörténetét, a zsidó nép történetét és a keresz-
ténység kialakulását. Ugyanakkor az Ószövetség történelmi 
könyvei nem tekinthetők modern értelemben vett történet-
írásnak. Az Újszövetség Jézusról szóló evangéliumai sem 
pusztán életrajzok. A történetírás vagy az életrajz egyedi 
dolgokat állít, amelyekkel kapcsolatban mindig felmerül az 
igazság, a bizonyítás szükségessége. A Biblia elbeszélései a 
művészethez hasonlóan egyetemességet fejeznek ki. Egy-egy 
eseményt a mindig történő dolgok példájává tesznek. Ezért 
mondhatjuk, hogy szerkezete alapvetően metaforikus, kife-
jezésmódja retorikus (szónoki), állításai „betű szerint iga-
zak”. Azaz a Biblia önmagát magyarázza. A bizonyítás olyan 
igazságkritérium, amely idegen világától. Történetei, meta-
forikus képei, alakjai előre- és visszautalva egymást is felidé-
zik. A később keletkezett alkotások szerzői új ismereteiket, 
mondanivalójukat gyakran az előző könyvekben megfogal-
mazottakra építik. A korábbiakról újra és újra elgondol-
kodva teszik egységessé és összefüggővé világát.

A Biblia azoknak a könyveknek a gyűj-
teménye, amelyeket a zsidó és keresz-
tény hagyomány isteni eredetűeknek 
ismer el, a hit és erkölcs alapnormáinak 
tart. A zsidók szent könyvei a zsidó val-
lás keretei között jöttek létre az időszá-
mításunk előtti évszázadokban. A ke-
resztény iratok a kereszténység törté-
netének legkorábbi szakaszában, az
időszámításunk utáni évszázadokban
keletkeztek. Így a Biblia két részből áll, 
a zsidó Bibliából, amit a keresztények 
Ószövetségnek (régiesen gg Ótestamentum-
nak) neveznek, valamint egy  keresztény 
gyűjteményből, amelyet Újszövetségnek gg
(Újtestamentumnak) hívnak. Az Újszö-
vetséget csak a keresz té nyek tekintik gg
szent könyvnek. Az iszlám szent köny-
ve, a Korán eltérő értelmezésben tartal-
mazza az Ó- és Újszövetség írásainak egy g
részét.

A kánon (görög kanón ’nádszál, bot,
mérőpálca’) jelentése mérték szerint való
dolog. A klasszikus és a hellenisztikus
fi lozófi ában a szabály, a norma, a más
dolgok számára mértékül szolgáló töké-
letesség műszava. A mai tudományos
szóhasználatban az egységes szempon-
tok, elvek szerint kiválasztott művek 
gyűjteménye. Azokat az ókorban a zsidó
vagy a keresztény vallás szolgálatában
keletkezett iratokat, amelyek nem kerül-
tek be a Biblia kanonizált, azaz szent-
nek, Isten által sugalmazott szövegei
közé, apokrif (görög apokrüphosz ’elrej-
tett’) műveknek nevezzük.

Ószövetség Szempontok Újszövetség

Héber, kisebb részt arámi. nyelve Koiné görög (a hellenizmus korának nyelve).

Az isteni kegyelem és üdvösség ígérete a zsidók 
ősatyjának, Ábrahámnak, és megerősítése leszár-
mazottai: Jákob, Izsák, József és Mózes által. 

a szövetség 
tartalma

Megerősített és kiterjesztett szövetség Isten és 
egyszülött fi a, Jézus Krisztus által a benne hívők 
számára. 

Isten kiválasztott népe: a zsidó (Izráel/Jákob 
népe).

a szövetség 
köre

A választás kiterjesztett, az ember lehetősége: 
Krisztus „követése” utat kínál az üdvözüléshez.

Az Ószövetség felosztása
a) Zsidó felosztás: 
 TaNaK = az Ószövetség zsidó neve, a részek kezdőbetűiből 

alkotva. Részei: 
 Tóra (Törvény = Mózes I–V. ) 
 Nebíim (Próféták gyűjteménye) 
 Ketubím (Írások köre).
b) Keresztény felosztás:
 Történeti könyvek (pl. Mózes I–V.) 
 Tanító könyvek (pl. Zsoltárok, Példabeszédek, A Prédikátor 

könyve) 
 Prófétai könyvek (pl. Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Jónás 

könyve).

Az Újszövetség felosztása
Történeti könyvek: Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma, az 
Apostolok cselekedetei
Tanító könyvek: Levelek
Prófétai könyv: János jelenései (Apokalipszis)
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A kanonizáció az a folyamat, amelynek során a szövegeket kiválogatják, véglegesítik és meg szerkesztik. Bizonyos szö-
vegek ki is maradtak a Bibliából.
a) Az Ószövetség szövegeinek kanonizációja
Júdeai vagy palesztin kánon: i. e. I–i. sz. I. század (héber nyelvű, szűkebb – Ezdrás prófétáig). A református Biblia ehhez 
a kánonhoz tért vissza, ezért tartalmaz kevesebb könyvet, mint a katolikus.
Alexandriai kánon: i. e. III–II. század (görög nyelvű és bővebb). A katolikus Biblia alapja.
b) Az Újszövetség szövegeinek kanonizá ciója
Hosszú folyamat eredményeképp az i. sz. IV. századra ért véget. A karthágói zsinat 397-ben erősítette meg azoknak 
a könyveknek a jegyzékét, amelyeket a sok egyéb keresztény irat között kinyilatkoztatottnak fogadtak el.

AZ ÓSZÖVETSÉG SZÖVEGEIBŐL

Mózes könyvei

A Biblia első öt könyve összefüggő egységet alkot. 
A világ, az ember és Izráel népének teremtésétől az 
izráelita törzsek palesztinai honfoglalásának előzmé-
nyeiig beszéli el az eseményeket. Mivel a zsidó hagyo-
mány Mózest tartja e könyvek szerzőjének, ezért 
Mózes könyveinek is nevezzük őket.

1. Milyen tárgyi emlékekre, építészeti teljesít-
ményekre gondolhatott az idézet szerzője?

2. Miért lehettek a szavak végül tartósabbak az 
építményeknél?

„Az izráeliták nem a kézügyességüknek köszön-
hetik hírnevüket, kiemelkedőt sem építészetben, 
sem szobrászatban, de még a fazekaskorong mellett 
sem alkottak; egyetlen nagy építészeti teljesítmé-
nyük, Salamon temploma – melyet idegenek épí-
tettek – igen szerény méretű volt, habár az évszá-
zadokkal később író, lelkes krónikás húsz tonna 
aranytól ragyogó, mesebeli csodapalotát varázsolt 
belőle. Igazán lenyűgöző templomokat és palotákat 
a birodalmak emeltek, Izráelnek csak egy könyvre 
futotta. Ami még vigaszdíjnak se volt jó azoknak, 
akik tartósabbnak gondolták az építményeket, 
mint a szavakat, de a történelem már réges-rég meg-
cáfolta ezt a nézetet.” (Northrop Frye, kanadai iro-
dalom tudós)

Teremtéstörténetek

1. Milyen teremtéstörténeteket olvastatok eddigi tanulmányaitok során?
2. Hogyan, ki, mi által keletkezett e történetek szerint a világ és/vagy az ember?

A világ és az ember teremtése (I. Móz 1–2,1–4)

A világ teremtése
1 1Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött 
sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött.

3Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. 4Látta Isten, hogy a világosság jó, elvá-
lasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 5És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget 
pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.
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6Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. 7Megal-
kotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És 
úgy történt. 8Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap.

9Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. 
És úgy történt. 10Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. 
És látta Isten, hogy ez jó.

11Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, 
amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. 12Hajtott 
tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek 
ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. 13Így lett este, és lett reggel: harmadik 
nap.

14Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, 
és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 15Legyenek ezek világító 
testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. 16Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a 
nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg 
a csillagokat. 17Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, 18és uralkodjanak nappal meg 
éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. 19Így lett este, és lett reggel: 
negyedik nap.

Az állatok teremtése
20Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, 
az égbolt alatt. 21És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlé-
nyeket és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 22Azután megáldotta őket Isten: Szaporod-
jatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! 23Így lett este, és lett 
reggel: ötödik nap.

24Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, 
csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. 25Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, 
a különféle fajta barmokat meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.

Az ember teremtése
26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, 
az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.

27Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfi vá és nővé teremtette 
őket. 28Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódít-
sátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

29Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, 
amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. 30Minden földi állatnak, az ég minden 
madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. 
És úgy történt.

A teremtés hetedik napja
2 1Így készült el a menny és a föld és minden seregük.
2A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész 
alkotó munkája után. 3Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten 
egész teremtő és alkotó munkája után.

4Ez a menny és föld teremtésének a története.
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Ádám és Éva Albrecht Dürer XVI. század 
eleji táblaképein

 Írj 8-10 soros, saját véleményt is tartal-
mazó bemutatást a táblaképekről!

 3. Mennyi idő alatt teremtette Isten a vilá-
got? 

 4. Mivel (hogyan) hívta életre a létezőket? 
 5. Készítsetek táblázatot! Melyik nap mit 

hozott létre?
 6. Milyen szempontok szerint bontható két 

nagyobb egységre a teremtés folyamata?
 7. Gyűjtsetek érveket amellett, hogy Isten 

teremtő munkája tervszerű, célirányos!
 8. Mi lehet a hetedik nap megszentelésének 

értelme, jelentése?
 9. Mit jelenthet, hogy Isten az embert a 

„képmására” teremtette?
 10. Gyűjtsétek ki az elbeszélés ismétlődő 

nyelvi fordulatait! Mi a szerepe az ismét-
lődésnek?

 11. Keressetek szempontokat, és hasonlítsá-
tok össze táblázatos formában a bibliai 
teremtéstörténetet a korábban olvasott te-
remtéstörténetekkel! Milyen különbsége-
ket, illetve hasonlóságokat vesztek észre?

Tervszerű és célszerű teremtés

Mózes első könyve, a Teremtés vagy Genesis (görög ’keletkezés’) a világ és az 
ember teremtésének elbeszélésével kezdődik. Első szava a „kezdetben” a 
teremtett világ végességére utal. Arra, hogy az emberi időnek és térnek kez-
dete van. Hozzá képest a teremtő Isten létformája az örökkévalóság, térfor-
mája a végtelen. Ő az egyetlen teremtés előtt is létező. A Biblia első mondata 
hitvallás arról, hogy minden Istentől származik. Létezését nem puszta vélet-
lennek, nem természeti okoknak, hanem a Mindenható akaratának köszön-
heti. A bibliai teremtéstörténetben Isten beszéddel: a szó, az ige erejével 
teremt. Ezt mutatja a ritmikusan ismétlődő „ezt mondta Isten” kifejezés. 
A bibliai világteremtés tervszerű és célszerű folyamat. Azt mondja, hogy a 
világban rend uralkodik, a világnak értelmes szerkezete van. A teremtés végső 
célja az ember, akit Isten saját képmására alkot. Persze a képmás jelentése 
metaforikus. Ahogyan Isten mindenek felett uralkodik, úgy a teremtett 
világban az embert teszi meg mindenek urává, helyettesítőjévé. 

A ember a világminden-
ség középpontjában 
(Hildegard von Bingen 
1165-ből való illuszt-
rációja)

Szétválasztás és sokszorozás. A teremtés hatnapos folyamata két nagyobb egy-
ségre bontható. Az első egységben a szétválasztásnak van szerepe. A szétválasztás 
megteremti a leendő létformák terét (levegő, víz, föld) és ritmusát (éjjel-nappal). 
Idetartozik a harmadik nap teremtéseként a növények megjelenése is. A héberek 
hite szerint ugyanis a növények mozgás képesség és lélek nélküliek. Így nem sorol-
ták őket az élőlényekhez. A második egységben magukat a létformákat hívja 
életre Isten. Az égitesteket, a vizek és a levegő élővilágát, a föld állatait, végül az 
embert. Az ókori szemlélet szerint mivel az égitestek mozgásképességgel rendel-
keznek, élőlények. Ugyanakkor az állatvilág és az ember térbeli és időbeli tájéko-
zódásának segítői. Ezért teremti őket Isten az élőlények sorában elsőként.
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A szimbólum elvont fogalmak,
eszmények közvetett ábrázolása.
A szimbolikus jelképesen ábrá-
zoltat, jelképes tartalmút jelent.
Az irodalomban olyan szöveget,
képet értünk alatta, amelyik 
nem önmagát jelenti, hanem
 valami elvontat tesz megragad-
hatóvá. Sajátos formája a szám-
szimbolika, ami a számokhoz
kapcsol elvont jelentéseket.

A gondolatritmus a tartalom művészi elrendezésének céljait 
szolgáló gondolatalakzatok ősi formája. A mondatok (gondola-
tok) részleges vagy teljes ismétlésével hozza létre a szöveg ritmu-
sát. Használata visszanyúlik a szóbeliség idejébe. 

Szimbolikus jelentések

A hétnapos teremtés a holdfázis ritmusát követi. A teremtés hat 
napra és a pihenéssel megszentelt hetedik napra osztásának ugyan-
akkor szimbolikus jelentései is lehetnek. Az egy (a hetedik nap) a 
teremtő Istenre, a tapasztalaton túli középpontra, a szóval megvaló-
suló teremtésre utalhat. A hét a teremtő és a teremtett világ együt-
tesének száma (hat meg egy). Jelölheti az Isten és a teremtett világ 
egységét, de különbözőségét is. A megszentelt hetedik nap a tisz-
telet, a nyugalom és az ünnep számára fenntartott különleges nap.

Az ember teremtése

Ebben a teremtéstörténetben Isten férfi nak és asszonynak teremti 
az embert, tehát emberpárt alkot. Az ember táplálkozását a növé-
nyi eledelre korlátozza, azaz védi a létrehozott életet. A „szaporod-
jatok, sokasodjatok” felszólítás az utódnemzés aktusára is utal. 
Továbbá nincs szó arról, hogy az embert az Úr eredendően halha-
tatlannak vagy halandónak teremtette. A beszédmód egyszerre 
költői (jelképes, szimbolikus) és retorikus (szónokias, meghirde-
tés-, kinyilatkoztatásszerű). Ritmusát egyes gondolatok ismétlő-
dése, a gondolatritmus adja. Ilyen ismétlődés például a már emlí-
tett „ezt mondta Isten”, az „így lett este, és lett reggel” vagy az „És 
látta Isten, hogy ez jó”.

Az első ember az Éden kertjében (I. Móz 2,5–25)

Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, 5még sem-
miféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény 
nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. 
Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. 6Akkor pára 
szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. 
7Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet 
leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

8Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott 
helyezte el az embert, akit formált. 9Sarjasztott az Úristen a ter-
mőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az 
élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját.

10Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely 
onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. 11Egyiknek Písón a neve. 
Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van. 12Ennek a föld-
nek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. 13A második 
folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. 14A har-

Hieronymus Bosch a Gyönyörök 
kertje című triptychonja azt az 
eseményt ábrázolja, amely során 
a Biblia szerint a gonosz a világra 
jött, Éva teremtése révén

 Mi minden utal jelképesen 
a paradicsomi állapot idilljére?
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madik folyónak Hidekkel a neve. Ez Assúr 
keleti részén folyik. A negyedik pedig az 
Eufrátesz.

15És fogta az Úristen az embert, elhe-
lyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje 
és őrizze. 16Ezt parancsolta az Úristen az 
em bernek: A kert minden fájáról szabadon 
ehetsz, 17de a jó és a rossz tudásának fájáról 
nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell hal-
nod.

18Azután ezt mondta az Úristen: Nem 
jó az embernek egyedül lenni, alkotok 
hozzáillő segítőtársat. 19Formált tehát az 
Úristen a földből mindenféle mezei álla-
tot, mindenféle égi madarat, és odavitte az 
emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert 
minden élőlénynek az a neve, aminek az 
ember nevezi. 20Így adott az ember nevet 
minden állatnak, az égi madaraknak és 
minden mezei élőlénynek, de az emberhez 
illő segítőtársat nem talált.

21Mély álmot bocsátott azért az Úristen 
az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az 
egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 
22Az emberből kivett oldalbordát asszony-
nyá formálta az Úristen, és odavitte az 
emberhez. 23Akkor ezt mondta az ember:

Ez most már csontomból való csont,
testemből való test.
Asszonyember legyen a neve:
mert férfi emberből vétetett.

24Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, 
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy 
testté.

25Még mindketten mezítelenek voltak: 
az ember és a felesége; de nem szégyellték 
magukat.

 12. Hasonlítsd össze az ember teremtésének 
két történetét! Milyen különbségek és ha-
sonlóságok fedezhetők fel az ember terem-
téséről szóló két elbeszélésben? Meglátásai-
dat foglald halmazábrába!

 13. Milyen az ember két teremtéstörténetének 
istenképe? Milyen emberi mesterségek mu-
tatkoznak meg a második teremtéstörténet 
szerint Isten emberalkotó tevékenységében? 
Miért lehet fontos ez a sajátosság? 

 14. Hol az ember helye, és mi a szerepe az első 
és a második teremtéstörténetben?

 15. Hol a nő helye, és mi a szerepe az első és a 
második teremtéstörténetben?

 16. Gyűjtsd össze pókhálóábrával, milyen szim-
bolikus jelentései lehetnek a(z) (Éden)kert-
nek! Szerinted miért válhatott a kert mint 
őskép a művészet egyik gyakori toposzává?

 17. Mivel tudnád megmagyarázni, hogy a Bib-
lia kétszer és kétféleképpen beszéli el az 
ember teremtését?

 18. Illusztráld hét képben a Biblia első terem-
téstörténetét!

 19. Gyűjts a bibliai teremtéshez kapcsolódó 
képzőművészeti alkotásokat a világhálóról 
vagy képzőművészeti albumokból! A ked-
vencedről készíts fénymásolatot, vagy 
nyomtasd ki, és írd le néhány mondatban, 
miért választottad! Mutasd be padtársad-
nak is!

 20. Gyűjts olyan irodalmi és képzőművészeti 
alkotásokat, népdalokat, amelyekben sze-
repel a kerttoposz! Válassz egyet, és értel-
mezd rövid írásban!

A szótőismétlés (fi gura etimologica) szintén a gondo-
latalakzatok egyik formája. Olyan szóalakzat, amely-
ben azonos tövű, de eltérő szófajú vagy toldalékolású 
szavak kerülnek egymás mellé, illetve egymás közelébe. 
Gyakori szerepe a kifejezendő tartalom fokozása. 
A gondolatritmushoz hasonlóan ősi, az irodalom kez-
deteitől fogva ismert és használt alakzat.

Az ember teremtése másképp

A Teremtés könyvében az ember teremtéséről 
olvasható másik elbeszélés sok tekintetben 
különbözik az elsőtől. Ebben fontos szerepe 
van a földet áztató esőnek. Az esőt az Örök-
kévaló Úristen azért bocsátotta a földre, hogy 
a pusztában kertet (Éden) „ültethessen” 
leendő teremtménye, az ember számára. 
A férfi t a kert művelésére teremti Isten. Nem 
szóval, hanem a fazekas mesterséghez hason-
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lóan a földnek porából, továbbá saját leheletéből. Az ember e szerint 
anyag és lélek. Olyan lény, aki eleve kettősség hordozója. A fi zikai ter-
mészetű növény- és állatvilággal szemben erkölcsi lény. Születésétől 
fogva választás előtt áll, felülemelkedik fi zikai természetén, vagy alá-
merül a romlékony anyagiba. Későbbi korok gondolkodói, művészei 
gyakran értelmezték ezt a kettősséget a bűn és az erény eredendő ket-
tősségeként. Olyan emberi lényegként, amely lehetetlenné teszi a „földi 
Paradicsom” megvalósítását. Ez a második történet abban is különbö-
zik az elsőtől, hogy Isten először csak férfi t teremt. Az asszonyt később 
alkotja meg, jó sebészhez hasonlóan az alvó Ádám (’az ember’) kiemelt 
bordájából. Mégsem mondhatjuk, hogy ez a teremtéstörténet az 
asszonyt a férfi nak alárendelt szerepben mutatja. A Biblia képes 
beszéde („lesznek egy testté”) a férfi  és nő személyiségének összekap-
csoltságát, élet- és szeretetközösségét hangsúlyozza. Ezt nyomatékosít-
ják a szótőismétlések is. A nyelvi elemek rész-egész viszonyra, férfi  és 
nő közös eredetére utalnak: „csontomból való csont; testemből való test”. 
A kétféleképp elbeszélt teremtéstörténet hátterében az áll, hogy a 
Teremtés könyvének összeállítói a lejegyzéskor kétféle hagyományt 
igyekeztek összeilleszteni. Az istenképből és a teremtés emberi tevé-
kenységekhez hasonló elgondolásából is kitűnik, hogy a második elbe-
szélés lehet a régebbi. Motívumai (kert, eső, föld) is a természet rend-
jének ciklusait őrizhetik. Ezt a szöveget jahvista teremtéstörténetnek 
is nevezik, mert Isten megnevezése Jahve. Az első teremtéstörténet 
elohimista. Benne Isten megnevezése Elohim. Ez az első szöveg Istent 
változatlan létezőnek tételezi. Olyan végső valóságnak, amely felette 
áll a földi létnek, a természet végességének és ciklusainak.

Henri Rousseau: Az álom (1910) Paul Gauguin: Istenek napja (1894)

1. Milyen környezeti és hangulati elemek emlékeztetnek benneteket a Jókai-részletben és a két festményen a 
bibliai Édenkertre?

2. Gyűjtsetek és értelmezzetek kettéosztott naplóval a Jókai-idézetből és a két festményről az Édenhez kap-
csolható motívumokat! 

Jókai Mór: Az arany ember
– részlet

„Mintha kicserélték volna lel-
két, mikor e sziget pázsitos 
útjára lépett! Méla nyugalom 
van itt, andalító egyedüllét.

A paradicsom gyümölcsfái 
most virágoznak, fehér és rózsa-
szín virágpyramidok, köztük 
virágbarlangok, földig hajló 
csipkerózsákból, s a fűszőnyeg 
pompás zöldje kihímezve ibo-
lyakékkel, szironták arannyal; 
az arany napsugár kihívja a virág 
szerelmét, az illatot, attól terhes 
a lég; az ember minden léleg-
zetvételnél aranyat és szerelmet 
lehel be. A virágok erdejét mély 
zsongás zúgja át, s e titokszerű 
zsongásban, a virágok szemei-
ben Isten beszél, Isten néz…

Templom ez… 
S hogy énekese is legyen a 

templomnak, a fülemile énekli 
Szent Dávid zsoltáraiból a 
panaszt, a pacsirta a dicséretet; 
csakhogy szebben, mint Dávid 
király!” 

(1873)
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Mark Twain: Ádám és Éva naplója – részletek

Amikor felébredtem, már nem voltam egyedül. Egy új teremtmény bukkant fel mellettem – a hosszú hajú! 

Vasárnap
Amíg eszméletlen voltam, alighanem furcsa dolgok történtek velem, mert észrevettem, hogy bal mellemen valami 
forradás van. Egyáltalában nem fáj. De már pusztán az a körülmény, hogy az új teremtmény első bemutatkozása nem 
járt baj nélkül – nem sok jóval biztat a jövőt illetően. 

Hétfő
Ez a hosszú hajú teremtmény mindenütt az utamban van, mindig vár rám, vagy szalad utánam. Ezt nem nagyon szere-
tem. Úgy volna jó, ha ott maradna a többi állattal együtt… 

Ma borús idő van. Keleti szél süvít. Valószínűleg esőt kapunk… Kapunk? Miért beszélek többes számban? Mi kapunk? 
Mi az, hogy mi? Hol ragadt rám ez a többes szám? Most jut eszembe, hogy az új teremtmény szokott így beszélni. 

Kedd
Az új teremtmény folyton beszél. Főként azzal foglalkozik, hogy a dolgoknak nevet adjon. A nagy vízesést – amit úgy 
szeretek – elnevezte Niagarának. Nem értem, miért? Azt állítja, hogy ez a zuhatag pontosan olyan, mint egy Niagara, 
tehát nem is lehet más nevet adni neki. Mondhatom, gyenge indokolás.

Én magam már semmit sem nevezhetek el. Az új teremtmény maga ad nevet mindennek, ami az útjába kerül, mielőtt 
én még szóhoz jutnék. Megokolása mindig ugyanaz: pontosan olyan!

Itt van például egy új madár, a Dodó. Azt mondja, csak rá kell nézni, mindjárt tudhatjuk, hogy Dodó, mert ponto-
san olyan, mint egy Dodó. A név rajta is fog ragadni. Mégis fárasztó és hiábavaló lenne, ha ezeken a dolgokon bosszan-
kodnék, pedig mit jelent az, hogy pontosan olyan, mint egy Dodó? Én talán olyan vagyok, mint egy Adó? Azért is 
Ádám lesz a nevem, a madarat pedig Drontónak fogom hívni, és kész…

Péntek
A dolgok elnevezése vígan folyik tovább, nem tehetek ellene semmit. Közben az új teremtmény olyan logikát árul el, 
amely ellentmond az enyémnek – tehát nem is lehet helyes.

Nagyon jó nevet találtam ki erre a tájra. Szép és dallamos hangzású név: Édenkert. Titokban ezt a nevet tovább is 
használtam magamban, bár az új teremtmény kijelentette, hogy itt minden – az erdő, a szikla és az egész természet – 
nem annyira kerthez hasonlít, inkább olyan, mint egy park. Ezért aztán – anélkül, hogy jóváhagyásomat kikérte 
volna – új nevet adott a tájnak: Niagara-park. Én ezt erőszakosnak és önkényesnek tartom.

Egy évvel később

Kedd
Amikor ma megjöttem, több hónapos vadászatról, messze északról, Éva egy új kis teremtményt mutatott nekem. Azt 
mesélte, hogy a bozótban fogta, de közben elpirult, mintha valami titka volna ezzel a szerzeménnyel kapcsolatban.

Szerda
Káinnak nevezi a teremtményt. Különös szerzet, amelyet sehová sem tudok besorolni, pedig már meglehetősen ismerem 
az egész állatvilágot. Egy és más tekintetben mintha rám hasonlítana, akár a rokonom is lehetne. Éva legalábbis azt állítja 
és titokzatos célzásokkal utal rá, de véleményem szerint ez a feltevés csak tévedés lehet. Erre vall már az a különbség is, 
ami a nagyságunk, a méreteink tekintetében mutatkozik. Nem, ez inkább valami új állatfaj lehet, alighanem valami 
halféle. Ám amikor próbaképpen a vízbe dobtam, azonnal lesüllyedt. Éva rögtön utánaugrott és kihúzta a vízből, még 
arra sem hagyott időt, hogy kísérletem eldöntse azt a kérdést, amit tisztázni akartam vele. De még így is azt hiszem, 
halféle lehet. Évának mindegy, hogy milyen fajta, végtelenül szereti, és semmiképpen sem akarja újabb kísérletre áten-
gedni. Mindez számomra teljesen érthetetlen.

(1905, Th aly Tibor fordítása)

1. Hogyan kapcsolódik az olvasott Mark Twain-részlet az ember második teremtéstörténetéhez?
2. Mi lehet a névadás jelképes értelme?
3. Mi minden humoros számodra az olvasott részletekben? Miért?
4. Milyen jellegzetes férfi - és női szerepek, tulajdonságok jelennek meg humorosan a részletekben?
5. Írj 8-10 soros olvasói levelet, a részlet alapján van-e kedved elolvasni a teljes művet!
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A humor (latin ’nedv’) a komikum egyik válfaja, a nevetségeset észleli és fejezi ki.  Olyan szemlélet, világ látás,r
nyelvi kifejezésmód, amely elnéző derűvel, jóakarattal tekint a torz, helytelen körülményekre, jellemvoná-
sokra. Mértéke függ a befogadó humorérzékétől. Attól a képességétől, hogy érzékeli és értékeli-e a humoro-
sat, nevetségeset. A nevetséges nyelvi kifejező eszközei például a torzítás, a túlzás vagy a csökkentés. Továb-
bá a monoton ismétlődés, az ésszerűtlenség, az ellentét (a nyelvi elemek széttartása), a nyelvi játék.

A Biblia és más teremtéstörténetek

Más teremtéstörténetek
(A görög mitológia, babiloni teremtéseposz) Szempontok A bibliai

teremtéstörténet

Politeista (sokistenhívő). Istenhite Monoteista (egyistenhívő).

Isteneik személytelen természeti erőket, világ-
elemeket testesítenek meg (víz, ég, égitestek). Istenképe Istene személyes szellemi valóság.

A teremtéstörténetben nem különülnek el 
 teljesen a világ, az istenségek és a természet erői. 
A mítosz az istenek keletkezését is elbeszéli. Isten és világ 

 viszonya

Isten elkülönül a világtól, teremt ményei felett 
áll. Megtapasztalhatatlan, a megismerés határain 
túli (transzcendens), öröktől fogva létező. 
A teremtéstörténet csak a világ és az ember 
 teremtését beszéli el.

A teremtés ideje mitikus, a világ eredetét időn 
kívüli közegbe helyezi.

A teremtés
ideje

A teremtés ideje szimbolikus, olyan célszerű 
 folyamat, amelynek kezdete van és időben zajlik.

A létformák gyakran anyagi természetű dolog-
ból keletkeznek (ősvíz, föld) emberi tevékeny-
ség, nemzés vagy munka által. Sokszorozódásu-
kat az istenek nemzedékeinek harca hozza létre.

A létformák 
 keletkezése

Isten a szellem, akarat teremtőerejével alkot a szó 
(ige, kinyilatkoztatás) kimondásával.

Mítoszok, amelyekben a tudományos 
 tapasz talat, a fi lozófi a, a művészet és a vallás 
elemei együttesen vannak jelen.

Világképe
A mítoszokat meghaladó vallásos elmélet a világ 
keletkezéséről és rendjéről.

Kiűzetés az Édenből

1. Készítsd el szabadon választott technikával (rajz, tempera, pasztell, makett), milyennek képzeled 
az Édenkertet és az életet Édenben!

A bűneset (I. Móz 3)

A bűnbeesés
3 1A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszony-
tól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? 2Az asszony így felelt a kígyónak: 
A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, 3csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta 
Isten: Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. 4De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy 
haltok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint 
az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.

6Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, 
mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 7Ekkor 
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megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy 
mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és 
ágyékkötőket készítettek maguknak.

8Amikor azonban meghallották az Úristen hang-
ját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, 
elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert 
fái között. 9De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt 
kérdezte: Hol vagy? 10Az ember így felelt: Meghal-
lottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert 
mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.

11Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg 
neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, 
amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? 12Az 
ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő 
adott nekem a fáról, és így ettem. 13Akkor az Úristen 
ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így 
felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem.

Isten büntetése
14Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak:
Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és min-
den mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész 
életedben! 15Ellenségeskedést támasztok közted és az 
asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a feje-
det tapossa, te meg a sarkát mardosod. 16Az asszony-
nak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fáj-
dalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis 
vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. 
17Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál 
feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt 
parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott 
miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 
18Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét 
eszed. 19Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visz-
szatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por 
vagy, és vissza fogsz térni a porba!

20Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő 
lett az anyja minden élőnek. 21Az Úristen pedig bőr-
ruhát készített az embernek és feleségének, és felöl-
töztette őket.

22Azután ezt mondta az Úristen: Íme, az ember 
olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és 
mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és 
ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké 
éljen, 23kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy 
művelje a földet, amelyből vétetett. 24És miután kiűzte 
az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat* 
és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához 
vezető utat.

* a zsidó, a keresztény és az iszlám irodalomban ember, állat vagy madár alakú, szárnyas mennyei lény; az istenség trónjának hordozója 
és kapujának őrzője

2. Mi lehet a jelképes jelentése Éden-
nek az Úr és az emberpár viszo-
nyában a megkísértés előtt és a 
kiűzetés után? Gyűjtsétek össze 
T-táblázatba!

3. Vajon miért a kert közepébe ültet-
te az Úr a két fát, miért innen ered 
a négy folyó? 

4. Mit jelképez szerintetek a tiltás?
5. Milyen lépésekben építi fel a kígyó 

csábító beszédét? Vizsgáljátok meg 
kettéosztott naplóval!

6. Mi a bűne az emberpárnak? Vajon 
miért bűn a jó és a rossz tudása?

7. Készítsetek szemponttáblázatot! 
Mi lesz a bűn következménye? Ki 
milyen büntetést kap? Hogyan 
változik meg férfi  és nő, világ (ter-
mészet) és ember viszonya? 

8. Keressétek ki és beszéljétek meg 
azokat a mondatokat, utalásokat, 
amelyekből az ember eredendő 
halandóságára vagy halhatatlan-
ságára következtethetünk! Dol-
gozzatok kettéosztott naplóval!

9. Gyűjtsetek és rendezzetek T-táb-
lázatba érveket az alábbi kérdések-
re adható igen és nem válaszok-
hoz! Alkossatok „igen” – „nem” 
csoportot! Összegezzétek és állít-
sátok erősségi sorrendbe érveite-
ket, majd vitassátok meg a kérdé-
seket a sarkok vitatechnikával! 
Végül mindenki írja le a füzetébe 
saját zárónyilatkozatát!
a) Ha a gonoszt jelképező kígyó 

is a mindenható Isten teremt-
ménye, akkor az emberpár 
megkísértése mögött is isteni 
szándék áll?

b) Ha a teremtés tervszerű és cél-
szerű folyamat, akkor vajon a 
bűneset is része az isteni terv-
nek?
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Az Éden jelentései

A második teremtéstörténet az első emberpár bűnbe-
esését és az Édenből való kiűzetését is elbeszéli. Az Úr 
a pusztában Édenkertet nevelt, ahová az első ember-
párt belehelyezte, hogy őrizze és művelje azt. Az 
Édenkert a bőség, az örömteli élet és a békesség jelké-
pe. Olyan, földrajzilag nem rögzíthető hely, ami szim-
bolikusan jelöli az emberi lét harmonikus állapotát, 
az Isten közelségében megélhető idilli életet. Az 
 innen eredő négy nagy folyó jelképezheti a négy ég-
tájat. Azt, hogy a világ közepe, a lét értelmének alap-
vető tájékozódási pontja ez a kert. A négyes szám a 
teremtett, érzékelhető világ teljességének és szilárdsá-
gának is jelképe. A Bibliában négy betű jelöli az Istent 
( JHWH = Jahve) és Ádámot, négy a kerubok, a fő-
angyalok, az evangélisták és az Apokalipszis lovasai-
nak száma. A víz, a kert és a közepére ültetett két fa az 
emberiség ősi tapasztalatait rögzítő szimbolikus kép-
zetek, archetípusok. A víz az életet, a tisztaságot jelen-
ti. A legtöbb mítoszban szoros kapcsolata van az élet-
fával, melynek tövében ered az életvíz forrása. A fa 
minden növényi jelkép közül a legösszetettebb jelen-
tésű egyetemes szimbólum. A Bibliában nemcsak az 
életet és a halált, a jó és a rossz tudását jelképezi, ha-
nem az ember Istenhez való viszonyát is. Az Éden 
közepére állított két fa közül a jó és gonosz tudásának 
fája az ember felett álló teremtő hatalmat jelöli. Hoz-
zá az ember számára tiltás és a halál fenyegetése kap-
csolódik. A tiltásban az fejeződik ki, hogy az ember 
nem képes tudni a jót és rosszat, azaz a mindent. Ez a 
tudás kizárólag Istené. 

A bűn és következményei

Amikor az emberpár megszegi a tilalmat, tudni akar, 
mint Isten, Teremtőjéhez akar hasonlítani. Ebben az 
összefüggésben a fa jelképezi az ember Istenben való 
hitének vagy hitetlenségének próbáját. A bűn lényege 
tehát alapvetően az isteni gondoskodásba vetett felté-
tel nélküli hit és az engedelmesség hiánya. Ennek a 
szimbóluma a gyümölcsevés. Magát a kísértést a kígyó 
jelképezi, aki gonoszságával egyszerre Isten és ember 
ellensége. A bűn következtében a paradicsomi állapot 
harmóniája megszűnik az ember számára. Isten átká-
val megjelenik életében a fájdalom, a szenvedés, a ter-
mészettől való függés, a megélhetés keserve és a halál. 
Isten megátkozza a földet, és elzárja az embert az élet 
fájától. A föld, az emberrel rokon anyag ezentúl csak 
nehéz munka árán táplálja az embert, aki romlékony, 

A Moutiers-Grandval Biblia illusztrációja 
az ember teremtését, a bűnesetet és annak 
 következményeit beszéli el (834–843)

 Írj minden eseményhez egy-egy megfelelő 
idézetet az eddig olvasott Biblia-részletekből!
 Jelenítsétek meg nyolc állóképben az ember 
teremtésének és kiűzetésének történetét!
 Bizonyítsd vagy cáfold érvekkel, hogy ez 
az illusztráció a képregény őse is lehetne!

Ősevangélium. A keresztények a Teremtés könyvé-
nek 3.15. versében Isten ígéretét látják arra, hogy 
az asszony (ember) és a kígyó (gonosz) harcában 
végül győzedelmeskedik a jó. Az asszonyban Má-
riá ra, ivadékában Jézusra való utalást vélnek felfe-
dezni. Ezért nevezik a Bibliának ezt a versét ős-
evangéliumnak, az örömhír első ígéretének. Ebben 
az értelmezésben az ígéret az újszövetségi megvál-
tástörténetben nyeri el értelmét. Az édeni létből 
kiűzött ember pedig a Jelenések könyvének üdvö-
züléslátomásában („új ég és új föld”) emelkedhet 
vissza a teljes harmónia szintjére. Ez egyben a tör-
ténelmi idő végét is jelenti.
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létében múlandó teremtménnyé válik 
(„Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a 
porba”). Meztelensége a külvilágnak és saját 
belső ösztönének való kiszolgáltatottságát, 
gyengeségét jelképezi. De jelöli nemiségé-
nek felfedezését, öntudatra ébredését is. 
Ádám ekkor nevezi el asszonyát Évának, 
minden élő anyjának. Bűnük utódaikra, az 
emberi nemre is kiterjed. Gyermekeik már 
az Édenen kívül fogannak, bennük folyta-
tódik a halandó emberi faj. A halál felfog-
ható úgy is, hogy a bűn miatt létezik. 
Azért, nehogy az ember bűne a halhatat-
lansággal párosulva megállíthatatlanul ter-
jedjen tovább a teremtésben. Isten ugyan-
akkor továbbra is védi az általa létrehozott 
életet. Igazolja ezt, hogy elűzött teremtmé-
nyeinek öltözetet készít, ami lega lább fi zi-
kailag óvja őket a természet, a világ rideg-
ségétől.

Hieronymus Bosch: Paradicsom és Pokol 
(1510 körül)

 Hasonlítsd össze Bosch Paradicsomról 
való ví zió ját saját elképzeléseddel!
 Keress Bosch képeit összevetve ellen-
tétes motívumokat!

Bűnismétlő és pusztulástörténetek

1. Írj össze néhány dolgot, amiben tapasztalataid szerint a gyerekek utánozzák a felnőtteket, hason-
lítani akarnak rájuk! Miért nem sikerül ez rendszerint nekik?

2. Jelenítsetek meg három képből álló fotóalbumokban olyan élethelyzeteket, amikor valaki egy 
nálánál hatalmasabb, erősebb akarat elviselése miatt lesz haragos, feszült, de egy nálánál gyengéb-
ben vezeti le azt!

3. Egy, a földi életet átörökítő űrexpedíció tagjaként állíts össze listát a szerinted feltétlenül megmen-
tendő lényekről! Indokold választásodat!

4. Mit jelent szerinted az „Érted haragszom, nem ellened” szállóige?

Kain és Ábel (I. Móz 4,1–4,15)

4 1Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az 
Úrtól. 2Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő.

3Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből. 4Ábel is vitt az elsőszülött bárányok-
ból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, 5de Kainra és áldozatára nem tekintett.

Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.
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6Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, 
és miért horgasztod le a fejed? 7Hiszen ha jól cselekszel, emelt 
fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt 
leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

8Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Men-
jünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a 
testvérére, Ábelre, és meggyilkolta.

Isten megátkozza Kaint
9Akkor az Úr ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? 
Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvé-
remnek? 10De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott 
vére kiált hozzám a földről. 11Most azért légy átkozott, kita-
szítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befo-
gadja testvéred kiontott vérét a kezedből. 12Ha a földet műve-
led, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló 
leszel a földön.

13Ekkor Kain azt mondta az Úrnak: Nagyobb a bünteté-
sem, semhogy elhordozhatnám: 14Íme, elűztél ma erről a föld-
ről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a 
földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. 15De az Úr azt 
felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hét-
szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az úr Kainra, hogy 
senki se üsse agyon, ha rátalál.

Az özönvíz (I. Móz 6,5–9,17)

6 5Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire 
elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden 
szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, 6megbánta az 
Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívé-
ben. 7Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az 
embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a 
csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy 
alkottam őket. 8De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.

Az özönvíz
Nóé bárkát épít
9 Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a 
maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. 10Nóé három fi út 
nemzett: Sé met, Hámot és Jáfetet. 11A föld pedig mind rom-
lottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. 12És 
Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki 
rossz útra tért a földön.

13Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden 
élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. 
Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. 14Csinálj bárkát gófer-
fából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szu-
rokkal. 15Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök* 

* népies hosszmérték, kb. fél méter

Ashburnham Pentateuchus:
Noé bárkája (VI–VII. század)

A bárka építése (Assisi Szent Ferenc 
 székes egyház, 1290)

Lisa Cain, kortárs festő: Noé bárkája
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legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök. 16Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre 
hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet. 17Mert én özön-
vizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a 
földön van.

18Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fi aiddal, feleségeddel és fi aid feleségeivel együtt. 
19És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. 
Hímek és nőstények legyenek azok. 20A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának 
különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. 21Vigyél magad-
dal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg 
azoknak is. 22Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.

Az özönvíz kezdete
7 1Akkor ezt mondta az Úr Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak 
ebben a nemzedékben. 2Min den tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az 
állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. 3Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet 
és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. 4Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó 
esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.

5Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsolta neki. 6Nóé hatszáz éves volt, amikor özön-
víz lett a földön.

7Bement tehát Nóé fi aival, feleségével és fi ainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. 8A tiszta állatok 
közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül 9kettő-kettő ment 
be Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak. 10A hetedik napon özönvíz 
lett a földön.

11Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy 
mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. 12Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre. 
13Még azon a napon bement Nóé és Nóé fi ai, Sém, Hám és Jáfet, Nóé felesége és fi ainak három felesége a 
bárkába, 14és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak 
csúszik-mászik a földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok. 15Kettő-kettő ment be Nóéhoz 
a bárkába mindenféle élőlényből. 16Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten paran-
csolta. Az Úr pedig bezárta Nóé után az ajtót.

17Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a 
bárkát, és az fölemelkedett a földről. 18A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén 
úszott. 19A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. 20Sőt 
tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket.

21Elpusztult minden test, amely a földön mozgott: madár, állat és vad, a földön nyüzsgő minden féreg és 
minden ember. 22Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt. 23Eltörölt 
Isten minden élőt, amely a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltö-
rölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában. 24A víz százötven napig áradt a 
földön.

Az özönvíz vége
8 1Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek 
vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. 2Bezárultak a mélység forrásai 
és az ég csatornái; megszűnt esni az eső az égből. 3Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 
százötven nap múlva leapadt a víz. 4A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az 
Ararát-hegységben. 5A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatókká 
váltak a hegyek csúcsai.

6Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, 7és kiengedett egy hollót. Az újra 
meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. 8Kiengedett egy galambot is, hogy 
lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. 9De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért 
vissza tért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és 
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