
ÉDENTŐL BÁBELIG
Dér Katalin klasszika-fi lológus és teológus új könyve, az „Édentől Bábelig” illeszkedik korábbi, teológiai 
művei sorába, amelyek közérthetően, de tudományos igényességgel magyarázzák a Biblia szövegeit, 
közel hozva a régi történeteket a ma emberéhez.

Dér Katalin a Biblia teremtés- és őstörténetről szóló részét, a Teremtés 
könyvének 1–11. fejezetét tekinti át. Olyan elbeszélések tartoznak ide, 
mint a világ és az ember teremtése, az első emberpár bűnbeesése, 
Káin és Ábel, az első gyilkosság, a vízözön és Bábel tornyának építése. 
Isten ismeri a kezdetet, az ősmúltat, ismeri a jövendőt, a véget, és mind-
ezt közli is a kinyilatkoztatásban, kezdve az ég és a föld teremtésével itt, 
a Genezisben, zárva az új ég és új föld teremtésével a Szentírást lezáró 
Jelenésekben. Kezdet és vég, teremtés és új teremtés összefügg: ez 
is tárgya a kötetnek. A kezdet történeteivel az ember a maga létkér-
déseit fi rtatta; ezek a mai ember kérdései is. Miért olyan a világ, ami-
lyennek ismerjük? Hogyan keletkezett? Miként jöttek létre hajdan azok 
a természeti és társadalmi körülmények, amelyek jelenünket meg-
határozzák? Miért oly ellentmondásos lény az ember, csodálatos és 
nyomorult egyszerre? Miért van a jó és szerető Isten teremtette világ-
ban annyi szenvedés, rossz, nyomor, bűn, háború, betegség? És miért 
van halál, a lét legabszurdabb adottsága? Honnan ered és hová vezet 
a bűn, az egyének és a közösségek örök lázadása Isten ellen? Miért van 
annyi konfl iktus, idegenség ember és Isten, ember és természet, nép 
és nép között? Miért él meghasonlásban a férfi  a nővel, a nő a férfi vel, 
az ember a természettel, a munkával, Istennel, önmagával? Miért ölte 
meg Káin a testvérét, és miért öli ma is az egyik ember a másikat? Miért 
pusztította el Isten az özönvízzel, amit teremtett? Miért épült Bábel tor-
nya, és miért épülnek a mai bábeli tornyok, az emberi gőg, önhittség és 
hatalomvágy égbe nyúló tornyai? Ezek az örökérvényű kérdések állnak 
a bibliai őstörténet középpontjában, így a kötet középpontjában is.  

Dér Katalin: Édentől Bábelig. Kairosz Kiadó, 2016.
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