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Ítélet alatt
"...és maga az Isten lesz velük.
Letöröl szemükről minden könnyet.
Nem lesz többé halál, sem gyász,
sem jajgatás, sem vesződség, mert
a régi világ elmúlt." (jel 21, 3-4)

Az élet fája is a kert közepén áll. Nincs tilalom alatt. Ádám és Éva
mégsem szakítanak gyümölcséből.A jó és rossz tudás fáját választ
ják. A csábító ígérete szerint felnyílik a szemük. Ám az első, aminek
még jó és rossz előtt ismerői lesznek, az saját védtelenségük, kitett
ségük és mezítelenségük. Birtokba veszik a tudást. De elveszítik a
szeretet és az odaadás természetességét, az Istennél való lét bizo
nyosságát. A lét közvetlensége megszűnik. Bukásukat ugyanaz
okozza, amit elnyertek engedetlenségük által: ettől fogva az ember
maga próbál különbséget tenni helyes és helytelen között, s eszerint
törekszik elrendezni maga körül a világot. Függetlenül, s ha kell,
szembeszállva Isten rendjével és a mindenség ritmusával (Gyö
kössy Endre). Mostantól maga szabja magának a törvényt. Viszont
jogot formálva arra, hogy - akár csak gondolatban is - ítéljen
mások fölött, már nem a neki rendelt úton jár. Két világrend sz ét
csúszása következik be: a teremtés Urának szeretete és az ember
igazsága nem felel meg egymásnak. Márpedig a teremtmény nem
léphet a Teremtő helyére anélkül, hogy bűnt követne el. A csábító
diadala ez: másokat megítélve az ember nem látja át, hogy vádlóként
már nem az igazságot, hanem a gonosz ügyét szolgálja.

A farizeus és a vámos példázatában a farizeus bűne nem a
rendszeres böjtben vagy a parancsok szigorú megtartásában áll,
hanem abban a vádló mozdulatban, amellyel embertársára mutat:
"Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan (...), mint ez a
vámos". Abban a gesztusban, mely a bűnbeesés következtében
észre sem veszi, hogy az ítélkezés, a bírálat és a számonkérés is
teni jogának kisajátításával az egyetlen Bírót sérti meg. Hasonló
képp nem a gyakorlatiasság a vétke Mártának sem, hanem a test
vérét váddal illető harag: "Uram - méltatlankodott - nem törő

döl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj
neki, hogy segítsen nekem!" Végül a tékozló fiú bátyjának eltéve
lyedése sem hosszú évekig tartó engedelmességéből fakad, hanem
az öccse iránt érzett ellenszenvből, ami őt is a szemrehányás és
az ítélkezés útjára viszi: "Látod, én annyi éve szolgálok neked és
egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy göd ö-
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lyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most
Lk 15, 29-30 meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarol

ta, hízlalt borjút vágattál le neki".
A tények, az emberi gondolkodás által feltételezett igazságos

ság világában a farizeusnak, Mártának és a tékozló fiú bátyjának
igaza van. Csakhogy amennyivel magasabb az ég a földnél,

lz 55,9 annyival magasabbak az Úr gondolatai az ember gondolatainál, s
ezért a jóról és rosszról ítéletet alkotó teremtmény akaratlanul is
teremtője ellen lázad. Nem a helyesre és a helytelenre vonatkozó
meggyőződése,hanem az ebből levont következtetései okán. Már
csak egyetlen lépés választja el attól, hogy akár erőszak útján is
érvényt szerezzen vélt igazságának, vagy megtorolja az igazságta
lanságot, ha kell.

Kain haragja ugyancsak a méltánytalanság érzéséből táplálko
zik. "Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Kainra és ál-

Ter 4,4-5 dozatára azonban nem tekintett". De hogy mi válthatta ki ezt a
felismerést, s mi indokolta a megkülönböztetést, arról mit sem
tudhatunk. Talán Ábel szíve tiszta volt, míg Kain lelke romlott és
sötét. Ábelt igaz-volta miatt emelte föl az Úr, Kain elől pedig go
noszsága miatt fedte el arcát.

Ám az is lehetséges, hogy eddig a pillanatig mindketten Isten
útján jártak. Előfordulhat, hogy a kettejük közti különbségtétel
éppen oknélküliségében rejti magyarázatát. Hiszen Kain korábbi
életéről nem szól a bibliai szöveg. A látszólag oktalan megpróbál
tatásokat szenvedő Jób sem titokban elkövetett bűneiért felel. Sor
sában sokkal inkább a teremtés drámai szabadsága nyilvánul meg
(Mártonffy Marcell), me ly minden létező számára lehetővé teszi a
maga kibontakozását anélkül, hogy az egyes esetekben Isten köz
vetlen szándékát kellene látnunk. S miként nincs magyarázat arra
sem, hogy miféle igazság ítél egyeseket emberi ésszel szinte föl
foghatatlan nyomorúságra, s másokat miért vesz oltalmába és
halmoz el ajándékaival az ég, úgy Kain tapasztalatának sem lát
haljuk feltétlen indokát. Nem tudhatjuk. vajon az idősebb testvér
jogos vagy jogtalan minősítést nyert-e áldozatának elutasítása ál
tal, de ez csak tovább árnyalja és még sokrétűbbé teszi a történet
üzenetét: a harag semmiképp nem lehet Istentől való.

Jób még a legteljesebb kétségbeesés állapotában is képes meg
őrizni lelkének tisztaságát. Ment marad az őt elítélő és cserbenha
gyó "barátok" iránti gyűlölettől. A farizeus, Márta és a tékozló fiú
bátyja megállnak a maguk igazságából leszűrt ellenszenv, szá
monkérés és düh fokán. Kain azonban képtelen gátat vetni indu
latainak. Bűne nem az, hogy elszomorodik mellőzöttsége miatt,
hanem hogy gyilkossá teszi a felháborodás.

Úgy tetszik, a Kainról és az Ábelről szóló elbeszélés egyide
jűleg folytatása és következménye, ugyanakkor kiegészítése, új
aspektusa is a bűnbeesésnek. Ádám és Éva kezdetben még mun
ka nélkül élvezhették a kert gyümölcseit. Kain és Ábel már fárad-
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sággal szerzik meg táplálékukat. Ádámot és Évát az istenné válás
démona, Kaint a csábítás fejleménye, a kevélység kísérti meg. A
bűn elkövetése után az ember mindkét esetben ugyanazzal a kér
déssel szembesül: "Mit tettél?" Ádám Évára, Éva a kígyóra hárítja

Ter 3,13 , Ter 4,10 a felelősséget, Kain cinizmusa kitér ez elől: "talán őrzője is va
gyok testvéremnek?" Végül a büntetés következik, Ádám és Éva

Ter 4,9 esetében a föld, Kain tettének nyomán az elkövető megátkozásá
val a középpontban. S ha ebben az összefüggésben Kain története
a bűnbeesés második változataként (Claus Westermann) is föltá
rul előttünk, akkor hirtelen mintha a két főparancs ellen vétkező

ember példázataival állnánk szemben: Ádám és Éva az istensze
retetet, Kain a felebarát iránti szeretet misztériumát gyalázza
meg.

Ter 4, 1·2 Feltűnő, hogy Kain születésekor Évát mekkora öröm fogja el.
"Isten segítségével embert hoztam a világra" (kiemelés tőlem,

RK.) - tör fel belőle az ujjongás szava. Ehhez képest az Ábel ér
kezéséről szóló tudósítás meglehetősen szürkén hangzik: "Aztán
újra szült: Ábelt, a testvérét". S míg Kain neve többek közt nye
reséget, képmást, alkotott alkotót, addig Ábelé lehelletet, mulan
dóságot, esendőséget és semmiséget jelent. E rövid bevezetés a
hagyományos értelmezés szempontjából talán az emberi gondol
kozás esendőségére utal. Akit Eva "nyereségnek" hitt, az Isten e
lőtt könnyen "semmivé" válhat, míg a csak mellékesen emlegetett
másodszülött felmagasztalást nyer. Ugyanakkor egy másik meg
közelítésben arra hívja föl a figyelmet, hogy az elbeszélés elsősor

ban Kainról szól - ő az, akinek sorsában mintegy folytatódik a
bűnbeesett isteni képmás, vagyis az ember története, s benne tel
jesedik ki az első emberpár tragédiája. A szöveg rendkívüli gaz
dagsága éppen abban rejlik, hogy egymást kiegészítő és elmélyítő

tartalmak megjelenítésére képes a kinyilatkoztatott szó ereje ál
tal...

A Teremtés könyve arról tesz bizonyságot, hogy az önmaga tör
vényhozójává váló ember egyik legősibb képessége és tevékeny
sége az ölés. Kain, testvére gyilkosaként a legégbekiáltóbb bűnt

követi el, Ábel pedig az ártatlanul halálra adott, egyetlen áldozat
előképe lesz. Isten azonban más utódot ad Ádámnak a meggyil
kolt helyett, aki a Szet nevet kapja. Az ezt követő erkölcsi romlás
idején az egyetlen igaz, akit a Teremtő a büntetéstől megkímél,
nem Kain, hanem Szet leszármazottja: Noé. A két testvér utódai
benépesítik a földet, de Isten látva, hogy szívük a megismert jó és
rossz közül rendre az utóbbira hajlik, megbánja, hogy embert te-

Ter 6, 5-6 remtett.
A Teremtő elhatározza, hogy eltörli a föld színéről teremtmé

nyeit, mert a föld romlottá lett általuk, megtelt erőszakkal és rnin
Ter 6, 11-12 den lény a rossz útjára tért. Ebben a képben már az emberiség

valamennyi bűne összesűrűsödik, s nemcsak a két főparancs, ha
nem a lélek és a szeretet megannyi belső törvényének semmibe-
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VÖ, Ter 1, 26-31,
Ter 9,1-7

Jel 21, 5-7

vételéről tanúskodik. A vízőzön előtti, első teremtést a pusztulást
követő új rend váltja föl. Az ember bűnössége megsebzi az ere
dendően jónak teremtett világ ártatlanságát is, így a büntetést
szinte saját magának szabja ki. A vízözön után ember és állat, ál
lat és állat egymás ellenségeivé lesznek. A föld minden állata, az
ég minden madara és a tenger minden hala félni és rettegni kény
szerül az ember láttán, aki eUól fogva eledelül használhat mindent,
ami él és mozog. S ami a világnak ebben az új rendjében - mely
az ölést fizikai, lelki és erkölcsi értelemben egyaránt már-már ve
zérlő elvvé tette - még reményt adhat, az nem saját ítéletének
biztonsága, hanem a mennyei Jeruzsálem keresése, melynek eljö
veteikor az Úr új eget és új földet teremt. "Lásd, újrateremtek
mindent! (...) Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég.
A szomjazónak én adok az élet forrásának vizéből ingyen. Ez lesz
a győztes öröksége: az Istene leszek és ő az én fiam lesz". Egye
lőre azonban az ember - saját választása szerint - a tudás leté
teményeseként törekszik kezébe venni sorsát, szinte teljesen meg
feledkezve arról, minek a jegyében kellene élnie.
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