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40. fejezet 

 

Az Éden kertje  
 

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit 

formált vala.” 1 Móz. 2,8 Az ÉDEN jelentései: elragadtatás, gyönyörűség, kedvesség, öröm; 

lapály, síkság, pusztaság.1 „Az utóbbi szó etimológiái (szófejtései) közül talán legjobb az, 

amely az akkád edinu = „pusztaság” szóból vezeti le. Így a „kert a pusztaságban”… A perzsa 

eredetű pardész szó és a görög fordítás nyomán honosodott meg a „paradicsom-kert” 

elnevezés, amely díszkertet, parkot jelent.”2 Isten a Teremtés 6. napján szeretetének újabb 

jeleként ültetett egy kertet a pusztaságban, amely az első emberpárnak, Ádámnak és 

feleségének Évának lakhelyül szolgált. Ez a kert az Éden kertje néven vált ismertté. Az Éden 

később magát a kertet is jelentette. A héb. eden jelentése: ’gyönyör, boldogság’.3  

„Paradicsom: A szó az óperzsában, ahonnan ered, pairi daeza alakban mutatható ki, 

alapjelentése ’kerítés’; ebből fejlődött ki a ’körülkerített kert’ értelem. Az ÓSz-ben a héb. 

megfelelő gyümölcsösre, díszkertre utal (Én 4,13; Préd 2,5). Xenophón, az első gör. szerző, 

akinél a szó előfordul a perzsa királyok parkjait nevezte ~nak. A későbbi szerzők átvették ezt a 

szóhasználatot, de a LXX azt a kertet jelöli e szóval, ahova Isten bűnbeesés előtt az első 

emberpárt telepítette (Ter 2)…”4 „PARADICSOM (várfal, fáskert, park). Képes kifejezése 

annak a helynek, ahol az ember Istennel zavartalan közösségben élhet (Lk 23,43).”5  

 

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől,*1 és abba helyezteté az embert, a 

kit formált vala.” 1 Móz. 2,8 

 

 

Ádám és Éva babilóniai (sumer) ábrázolás 

(A Megkísértés – henger néven ismert babiloni pecséthenger; London, British Museum) 

(Fotó: SG) 
 

„És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész 

színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;” Apcsel. 17,26 

 
*1  „Ültetett az ÚRisten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.” 1Móz. 

2,8 (MBT ford.) „Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit 

teremtett.” Ter 2,8 
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„Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra 

szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az 

arany terem. És annak a földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-kő. A második 

folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét. És a harmadik 

folyóvíz [Dán. 10,4.] neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A negyedik folyóvíz 

pedig az Eufrátes.” 1 Móz. 2,10-14 

 

„Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra 

szakadt. Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van. Ennek a 

földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gíhón a neve. Ez 

megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez Assúr keleti részén 

folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.” 1Móz. 2,10-14 (MBT ford.)  

 

  
(Fotók: SG) 

  
Ezek a képek csak illusztrációk 
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A Bibliai leírás úgy mutatja be számunkra az Édenkertben lévő folyók forrását, hogy múlt 

időben beszél róla. „Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét 

elágazik és négy főágra szakad vala.” 1 Móz. 2,10 „Édenből pedig folyó jött ki a kert 

megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. 1Móz. 2,10 (MBT) „Egy 

Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.” Ter 2,10 (Kat. ford.) 

A Biblia itt nem alkalmaz folyamatos jelent. Nem mondja Mózes a könyv ihletett szerzője, 

hogy az ő idejében még fennállna ez az állapot, hogy az ő jelen idejében is egy forrásból 

táplálkozva 4 főágra szakadnak ezek a folyók. Nem mondja, hogy „szakad” csak azt, hogy 

„szakad vala” (volt) vagy „szakadt”. Ez fontos dolog, mert a Biblia a különböző időben 

megtörtént, de azonos dolgokat (eseményeket) összeköti. Így röviden és tömören képes 

közvetíteni főleg képies úton rengeteg információt. A bibliai leírás tehát azt jelenti, hogy az 

Özönvíz előtti időben egy folyó jött ki Édenből (a folyó forrása is a kerthez tartozott; „Egy 

édenben eredő folyó öntözte a kertet” Ter. 2,10 (Kat. ford.)) amely innét 4 ágra szakadt. 

Egészen pontosan 4 „főágra” amely jól mutatja, hogy négy főfolyóról van szó nem 

mellékfolyókról. Az első nagy folyót PISON-nak hívták, melynek jelentései: áramlás, 

folyam, túláradó, szabadon áramló, bőven folyó, féktelen.6 A második nagy folyót GIHON –

nak hívták, amely azt jelenti: előtör, előbuggyan, áttörés; folyam;7 áradó, feltörő, buzogó?.8  

A harmadik nagy folyó a HIDDEKEL amely azt jelenti: olyan sebes, mint a nyíl,9 más néven 

Tigris amely „a sumer idi gin ’folyton áradó folyó’ szóból” származik. A negyedik nagy 

folyó pedig az EUFRÁTESZ amely „görög alakja a héber Frátnak;” jelentései: édes, 

kellemes víz; nagyon széles, túláradó; termékenység folyója.10  Az Eufrátesz „sumerül 

buranunu ’nagy folyó’; akkádul purattu,’ua.’; ebből a perzsa változat ufratus, gör. ~; héb. 

perat.”11 Itt találkozunk egy meghatározott sorrenddel. De vajon milyen alapon állítja fel a 

Biblia ezt a sorrendet? Talán a hosszúságuk, vagy a nagyságuk alapján? A 4 folyóból kettőt 

biztosan tudunk azonosítani, az Eufráteszt és a Tigrist.  Ha a hosszúságot vennénk alapul a 

sorrendhez, akkor az Eufrátesz nem lehetne a 4. folyó a Tigris (Hiddekel) után, hiszen 

jelenleg jóval hosszabb, mint a Tigris. (Ha az első folyót tartjuk a legnagyobbnak). A kert 

szempontjából nem a hosszúságnak vagy a puszta nagyságnak volt a legnagyobb jelentősége. 

A folyók szerepe az volt, hogy bőséges vízellátást biztosítsanak a kert öntözéséhez: „folyó jött 

ki a kert megöntözésére” (MBT). Tehát a legfontosabb tényező a folyók vízszállítása-

vízhozama volt. Bár a Tigris (1700 km B.N.F) jóval rövidebb folyó az Eufrátesznél (2899 km 

K.B.L) ennek ellenére a „Tigris több vizet szállít, mint az Eufrátesz, sodrása is gyorsabb…” 

(K.B.L.) -nevéhez hűen.*2 Így nem véletlen, hogy a Tigris a 3. helyen szerepel a 4 nagy folyó 

 
*2 „A Tigris és az Eufrátesz hidrogeográfiai szempontból teljesen más jellegű folyók. A Tigris 

rövidebb, de vízhozama messze fölülmúlja az Eufráteszét, mivel a Toros és Zagrosz hegységekben 

eredő bővizű mellékfolyók táplálják, így mint hegyi folyó érkezik Mezopotámiába. A nagyobb 
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között. A vízszállítás több tényező együttese (pl. vízmélység, sodrás, szélesség).  A 

legnagyobb vízhozammal tehát a „bőven folyó” Pison (1.) rendelkezett, ezt követte a Gihon 

(2.) majd a Tigris (Hiddekel) (3.), és végül az Eufrátesz (4). A 4 nagy folyó öntözte valamikor 

az Éden kertet. A Biblia úgy tájolja az Édenkert fekvését, melyet Isten ültetett, hogy az 

napkeleten volt az Özönvíz előtti világban. A Biblia később különböző népeket-területeket 

nevez napkeletinek, mint pl. az Arámokat (2 Kir. 13,17; 1 Móz. 29,1; 4 Móz. 23,7) majd 

napkeletinek tartja Hágár és Ketura leszármazottait (1 Móz. 25,6; Jer. 2,10) és Mezopotámia 

népeit is (Ez. 25,4; 25,10). Már ebből is láthatjuk, hogy a Biblia egy egészen tekintélyes 

térséget nevez napkeletnek. Azonban ezen nem nagyon csodálkozhatunk, hiszen amikor ma 

azt mondjuk, hogy Közel – Kelet akkor mi is egy nagy területet több országot értünk rajta. 

Bár az Édenkert pontos mérete ismeretlen előttünk az világosan látszik, hogy egy nagy 

kiterjedésű terület volt és aligha csodálkozhatunk ezen, hiszen sokkal nagyobbak voltak az 

ősrégi emberek (1 Móz. 6,4; 4 Móz. 13,34; 5 Móz. 2,11; 2,20; 3,11;13) növények (Ámós 2,9; 

Ésa. 2,13; 4 Móz 13,24; Ezék. 31,18) és állatvilág (Jób 40,10; 41,34). Így maga Ádám és Éva 

is a néhai Édenkert lakói. A későbbi emberek közül néhányan megőrizték ezeknek a 

dolgoknak az emlékezetét. „A Torres – tengerszorosban levő Maralug – sziget lakóinak egyik 

elbeszélése szerint az első ember egy Ádi nevű nagy óriás volt.”12 „Egy jicarilla – apacs 

indián elbeszélés így kezdődik: „A régi időkben az állatok és a madarak óriási nagyok 

voltak.””13 „Az ausztráliai euchlayi törzs egyik elbeszélése így kezdődik: „Amikor először 

voltak állatok a földön, sokkal nagyobbak voltak, mint most.”14 Az Édenkert nagy területe 

mellett szól az is, hogy a 4 hatalmas folyó öntözte a kertet. Továbbá, hogy minden megváltott 

ember öröksége lesz.  Isten ezt a kertet azért ültette, hogy megmutassa, az embernek mi az Ő 

terve a Földdel és lakóival. A kert tehát az ősvilágnak nem egy félreeső zugában volt eldugva, 

hanem a korabeli világ szívében helyezkedett el, amelyet a Biblia napkeletnek nevez. 

Központi helyen kellett lennie így lehetett a legteljesebben példaértékű mindenki számára. A 

4 folyó nyilván azt a területet öntözte körbe, amit a Biblia napkeletnek nevez (1 Móz. 2,8; 

10). A kertet Isten rendezte el és számtalan művei mind-mind helyet kaptak benne. „És nevele 

az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót,…”  1 Móz. 2,9 

„Mindenféle fa volt ebben a kertben köztük sok illatos, ízletes gyümölccsel megrakott. Volt ott 

szemet gyönyörködtető, egyenesen felfelé növekvő szőlőtő, melynek ágai roskadoztak a 

leggazdagabb és legváltozatosabb színárnyalatú, kívánatos fürtöktől….Pazar bőségben 

virítottak az illatos virágok is mindenféle színben.”15 Az édeni folyóknak köszönhetően igen 

termékenyek voltak ezek a földek. Az Éden a termékenység, a bőség, jólét, gondtalanság, 

nyugalom szimbóluma lett. Egy csöppnyi mennyei íz. Később még az Édenkert 

termékenységéhez hasonló volt a bővizű Sodoma és Egyiptom termékenysége. „Felemelé 

azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte 

elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, 

mint Égyiptom földe.” 1 Móz. 13,10  

 

 
vízgyűjtő területű és hosszabb Eufrátesz ezzel szemben a száraz szír területeken keresztül sivatagi 

jövevényfolyóként éri el Mezopotámia síkságát anélkül, hogy a mai Irak területén egyetlen 

mellékfolyó is beletorkollana. Az Eufrátesz tehát lefelé haladva egyre kevesebb vizet szállít, de 

vízhozama megbízhatóbb, a Tigrist viszont nagyobb vízjárás-ingadozás jellemzi. Mindkét folyón 

tavasszal vonul le az árhullám, az Eufráteszen korábban (áprilisban), a Tigrisen később (májusban) 

(PRÓBÁLD F. 1996).” (SZEMLE Földrajzi Értesítő 2002. Ll. évf. 1-2. füzet, pp. 221-235. Építő 

rombolás vagy romboló építés - a tájdegradáció két aspektusa / A nabateusok és a mezopotámiaiak 

öntözéses gazdálkodása - Bádonyi Krisztina MTA Földrajztudományi Kutatóintézet) Meg kell 

jegyeznünk, hogy ma már a legnagyobb folyók vízhozama is csökken gyakran az emberi 

beavatkozásnak köszönhetően.  
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Illusztrációk (Fotók: SG) 

 

  
 

Tovább folytatva a bibliai leírást Mózes a könyv ihletett szerzője azonosítja az Édenkert 

folyóit miután nevükön nevezte őket. Rámutatva arra, hogy merre keressük őket. „Az elsőnek 

neve Pison, ez az, a mely megkerüli Havilah egész földét, a hol az arany terem.” 1 Móz. 2,11 

„Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van. 1Móz. 2,11 (MBT 

ford.) „A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.” 1 

Móz. 2,13 „A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét.” 1Móz. 2,13 

(MBT ford.) „A második folyó neve: Gichon, ez öntözi Kus egész földjét.” Ter 2,13 (Kat. 

ford.) „És a harmadik folyóvíz. neve Hiddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A 

negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.” 1 Móz. 2,14 „A harmadik folyónak Hiddekel a neve. Ez 

Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.” 1Móz. 2,14 (MBT ford.)  
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Mivel itt a Biblia jelen időt használ, ez azt jelenti, hogy Mózes idejében még a Pison és a 

Gihon is létezett. Mózes Kr. e. 1486–1446–ig élt Midián földjén. „Itt írta a Szentlélek 

sugallatára a Teremtés könyvét.”16 (2 Tim. 3,16) Ez azt jelenti, hogy az Özönvíz után 

léteztek még ezek a folyók. Az azonosítás szerint minden kétséget kizáróan ugyanazokról a 

folyókról van szó, mint amik az özönvíz előtt az Édenkertet megöntözték. De az Özönvíz 

nagy változásokat okozott a természetben. A Biblia nem erősíti meg, hogy az Özönvíz után is 

egy forrásból eredtek ezek a folyók. Csak azt, hogy ez a Teremtés idején, ill. az Özönvíz előtt 

így volt. Azt, hogy Mózes idejében még a 4 Édeni folyó létezett az is világosan mutatja, hogy 

az első Havila ill. a második folyó Khús földjét járta körül. Az Özönvíz előtti nemzedékben 

sem Séth (1 Móz. 5. fej.) sem Kain főágán (1 Móz. 4,17-24-ig) nem találkozunk Havila vagy 

Khús nevű fiúval. Pedig minden bizonnyal a korabeli időben is a földet róluk nevezték volna 

el vagy esetleg a földről, amelyen laktak kapták volna nevüket. Ahogy ez később történt 

Khúsnál (1 Móz. 10,6) és Havilánál (1 Móz. 10,7; 10,29) az özönvíz után, mindkét 

személynév földrajzi névvé is vált. „És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely 

Assiria hosszában foly.” 1 Móz. 2,14 - Az özönvíz előtt Asszíria sem volt. Van, aki szerint az 

Özönvíz utáni Tigris és Eufrátesz sem ugyanaz a folyó, amely kijött az Édenből. Mivel ezeket 

a folyókat átnevezték állítják. A Bibliában erre azonban nincs bizonyíték csak az 

ellenkezőjére mivel a Tigrist és az Eufráteszt is Mózes személyesen azonosítja a fent már 

említett módon. Mózes az Özönvíz utáni neveket használja (feltéve, ha előtte nem ugyanígy 

nevezték a folyókat) amikor a folyók neveiről beszél, gondolatban összeköti azokat az 

Özönvíz előtti folyókkal így azonossá teszi őket. Egy Teremtésről szóló sumer – akkád 

töredék név szerint említi a Tigrist és az Eufráteszt, mint olyan folyókat, amelyek a Teremtés 

idején jöttek létre. „A felső és az alsó világ már elválasztatott a vizektől, istenek és istennők 

sorra méltó helyüket megtalálták, állott a föld, szilárdan állott, kiemelkedett a vizekből, 

csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült, a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként 

övezték a partok;”17  

 

 
 

Az Özönvíz után a négy nagy folyó közül kettő került, a másik két folyó nem került csak 

hosszában folyt. A „megkerüli” szó a Bibliában jelentheti azt, hogy egy teljes kört írunk le 

(Lásd. Józsué 6,3; 6,11; 6,15; Zsolt 48,13; 5 Móz 2,3) de jelentheti azt is, hogy csak egy 

háromnegyed vagy egy félkört írunk le (szabályosan vagy szabálytalanul), tehát nem teljes 

kört, mint pl. Bír.11,18-ban „És mikor tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom földét 
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és Moáb földét,..” vagy 4 Móz. 21,4-ben „És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez 

vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét.” Amikor az Izraeliták kijöttek Egyiptomból 

„Kerülő úton vezeté azért Isten a népet,” 2 Móz. 13,18 ami ebben az esetben sem azt 

jelentette, hogy egy teljes kört írtak le és így visszakerültek volna Egyiptomba. Ezek a folyók 

határfolyók, amelyek különböző területeket különítenek el. Így három nagy területi 

tájegységgel számolhatunk az Özönvíz után. Az első jelentős terület HAVILÁ földje, a 

második KÚS földje a harmadik pedig a Tigris (Hiddekel) és Eufrátesz köze, 

MEZOPOTÁMIA (folyóköz, a középső folyó vidéke; a két folyó felvidéke).18 HAVILÁ 

jelentése: homokos föld; körzet, terület, kerület; aranyhomok, futóhomok; táncosnő; reszkető; 

ijedtség.19  Havilá földjét a Bibliából több ponton is meg tudjuk határozni. 1 Móz. 25,18 

szerint Havilához tartozott a Damaszkusztól keletre (a sivatagban vagy peremén élő Ismaelita 

arab törzsek után) lévő rész. (Részletesebben lásd a Társis, Séba, Dédán című anyagot). 

Szintén Havilához tartozott 1 Móz. 25,18 és 1 Sám 15,7 szerint Észak – Arábia közepe. Ezen 

a két Igehelyen a Biblia kifejezetten határterületként említi Havilát. Valószínűleg ezeken az 

Igehelyeken a Szentírás magára a sivatagra utal. Havilá néhány jelentése is támogatja ezt a 

nézetet (homokos föld; aranyhomok; futóhomok). Dél-Arábiában szintén meghatározhatjuk 

Havilát. A balzsam és mirha északi határa kb. Mekkáig ért fel. Séba és Társis – Ofír vidéke 

Havilánál volt (Részletesebben lásd a Társis, Séba, Dédán című anyagot). A kutatók Havilá 

földjével azonosítják még a mai Eritrea déli és Dzsibuti északi területeit, továbbá Szomália 

északi részét is. Havilá nevű fiúval Sém és Khám ágán is találkozunk. A Sém ágán lévő 

Havilá nevű fiút (1 Móz. 10,29) a kutatók a Perzsa – öböl mellé helyezik (Szaúd - Arábia 

északkeleti részébe). Itt található a Dahna sivatag. Viszont véleményem szerint a Khám ágán 

lévő Havilá nevű fiút (1 Móz. 10,7) nem Eritreához vagy Szomáliához kell helyeznünk, 

hanem a Dél-Arábiában lévő Rub’ al Háli sivataghoz. Havilá földje összefüggő terület volt 

„Havílá egész földjét” (MBT) kerülte meg a Pison. (Tehát az északi és déli területeit is). A 

fentebb elmondottakból láthatjuk, hogy Havila egy hatalmas nagy kiterjedésű terület volt. 

Valószínű, hogy Havila területének másik határát az Eufrátesz adta. Így tulajdonképpen 

Havilá a Pison és az Eufrátesz között lévő terület lehetett. Joktán 11. leszármazottja volt Ofir. 

Joktánt és utódait a tudósok általában Észak és Dél Arábiában helyezik el. Az Ofir 

személynév, mint sok más nép esetében földrajzi hellyé vált (pl. Kús » Kusiták » Kús földje). 

Bár a Szentírás meghatározza Joktán és fiai lakóhelyét az 1 Móz. 10,30-ban egyelőre Mésa és 

Séfár (melynek egyik jelentése: ’tengerpart’20) azonosítása bizonytalan. A kutatók szerint 

mindkét hely (Mésa és Séfár) Dél – Arábiában lehetett. A napkeleti hegyek a szíriai 

hegyvidéket jelölheti (4 Móz. 23,7).  Az Özönvíz után a Pison folyó valószínűleg valamelyik 

Közel – Kelet-i hegyből (talán északnyugat Arábiából) eredhetett (Zsolt. 104,10; 13) majd a 

„szabadon áramló”*3 folyó sebesen, „féktelenül” hömpölyögve megkerülte „Havilah egész 

földét,*4 a hol az arany terem.”. Ez a bibliai leírás itt úgy is értelmezhető,*5 hogy a Pison 

 
*3 Ez a jelentés azt érzékelteti, hogy a Pison olyan helyen folyt, ahol nem ütközött számottevő 

ellenállásba. 
*4 A teljes sivatagot jelentheti. A szíriai és a Nafúd sivatagot együttvéve, továbbá a Dahna sivatagot 

(esetleg a tőle nyugatra elhelyezkedő területekkel, amelyeket az arábiai sivataghoz sorolnak) és a Rub’ 

al Hali sivatagot. A Szentírás nem osztja fel külön névvel ellátva ezeket a sivatagokat, hanem 

egységként kezeli őket.  
*5 A másik értelmezés szerint Havilá földje az aranyvidék helye. Továbbá eszerint itt találhatóak az 

illatos gyanta félék és az ónix kő is. Azonban Havilá jelentései a sivatagra utalnak és nem egy 

termékeny gazdag tájra. Termékeny csak a folyam (Pison) mentén, illetve mellékágainál lehetett. Ofir 

bibliai leírása szerint az aranyvidék hegyes, sziklás vulkáni területhez köthető (Lásd a Társis –ról szóló 

anyagot). Továbbá Havilát Palesztinától keletre Észak Arábiában is meghatározhatjuk ott azonban 

nincs kiváló arany sem illatos gyanta vagy ónix kő. Ofirt a Vörös-tenger felől is meg lehetett 
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folyó ott kerülte meg Havilát teljesen, ahol az aranylelőhelyek voltak. „megkerüli Havílá 

egész földjét, ahol arany van.” (MBT ford.) „És annak a földnek aranya igen jó;” A föld itt 

azt az aranyvidéket jelenti, amely Havilánál volt megtalálható (Ofir vidéke és kiváló aranya!). 

„ott van a Bdelliom és az Onix-kő.” Ehhez a területhez, földhöz tartoztak az illatos gyanta 

félék (Bdelliom), és az értékes drágakövek (Onix kő) is. Tehát a Pison ahol megkerülte 

teljesen Havilá földjét szószerint az „egész homokföld”-et ott voltak az aranylelőhelyek, 

drágakövek és illatos gyanta félék (Dél – Arábiában). Majd végül pedig a bővizű folyó 

elérkezett rendeltetési helyére a tengerbe (Préd. 1,7). Valószínű, hogy a Pison amikor 

megkerülte Havila földjét több hegyből eredő folyót is felvett, melyeknek vizeit saját vizével 

együtt a tengerbe szállította.  Egykor a Pison folyó lehetetett Arábia fő ütőere.  Az 1 Móz. 

2,11-12 –ből az is kitűnik, hogy valamikor a Pisonon keresztül amennyiben hajózható volt el 

lehetett jutni az aranyvidékre (Ofirba). Salamon azonban nem a Pisonon keresztül akart eljutni 

Ofirba, talán azért, mert ekkora már eltűnt a folyó. Egy folyó eltűnésének több oka lehet, 

valamiért elapadhat a forrása,*6 nagy szárazság és hőség miatt kiszárad,*7 de az izzó 

lávafolyam is képes arra, hogy folyókat szárítson ki.*8 Persze egy ilyen hatalmas folyónál több 

ok is szóba jöhet egyszerre, vagy valamilyen más különleges esemény okozhatta a folyó 

eltűnését. A Szentírás alapján feltehetjük, hogy amíg a Pison folyó létezett addig éles 

határvonalat jelentett Havila földje (a sivatag) és a jemeni - hegyvidék között (1 Móz. 2,11-

12). Amikor azonban a folyó megszűnt létezni ez az éles határvonal is eltűnt így a sivatag 

nyíltan összekapcsolódott a jemeni magasfölddel. Havila leszármazottai a sivatag peremén az 

aranyvidék közelében élhettek (1 Móz. 2,11). Lehet, hogy a folyó megszűnése után kerültek a 

jemeni – hegyekbe, ahol nevük úgy látszik Haulan (Khawlan) néven maradt fenn.          

 

 
közelíteni. Általában az aranyat a lelőhelye után tartották számon az 1 Móz. 2,11-12 –ön kívül 

semmilyen utalás sincs a Bibliában „Havilá aranyá”-ra. Míg „ofir aranyá”-t többször említi.  
*6 „Ímé, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a földet.” Jób. 12,15 „Te 

fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat.” Zsolt. 74,15 
*7 „Atyámfiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, a mint túláradnak medrükön a patakok. A melyek 

szennyesek a jégtől, a melyekben olvadt hó hömpölyög; Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt 

fenékig száradnak.” Jób. 6,15-17 
*8 „Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának; mint a tűz 

meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja; hogy nevedet ellenségidnek megjelentsd, hogy előtted 

reszkessenek a népek” Ésa. 64,1 
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(Rajz: SG) 

 

A második terület KÚS*9 földje. Kús a Bibliában mindenhol a szerecseneket jelenti vagy 

velük van kapcsolatban. (Lásd. Zsolt. 87,4; Ésa. 37,9; 2 Kir. 19.9; Ésa. 43,3; 45,14; Sof. 

3,10). Nimród Khús leszármazottja volt ő alapította Bábelt, Erekhet, Akkádot, Kálnét, 

Ninivét, Kaláht (1 Móz. 10,10-11). Azonban itt Khús földje nem jelentheti Nimród 

birodalmát, mert ezeket a területeket a Tigris (Hiddekel) és az Eufrátész határolta. 

Ugyanakkor Mózes a maga idejében azonosítja az egykori édeni folyót (a Gihont). „Kús 1. 

Etiópia h. neve, g.-ül aithiopia. A Nílus második zuhatagától D-re elterülő ország…”21 Kús 

területét a második nagy folyó a Gihon kerülte meg. „A második folyóvíz neve pedig Gihon; 

ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.” 1 Móz. 2,13 A Biblia kihangsúlyozza, hogy 

„az egész Khús földét”*10 megkerülte a Gihon. Tehát nem csak egy részét, hanem itt is 

gyakorlatilag teljesen megkerülte. Itt sem önmagában záródó körről van szó. Kús a Szentírás 

szerint a folyók országa volt (Ésa. 18,1; Sof. 3,10) de a Gihont az Írás határfolyóként 

szerepelteti. Ugyanakkor a sok folyó sok hegyet is feltételez Kús területén, mivel a folyók 

hegyekből szoktak eredni. Lehetőségként felmerülhet a Nílus Gihonnal való azonosítása. Bár 

ez nem teljesen problémamentes, mégis a legerősebb érvek a Nílus Gihonnal való azonosítása 

mellett szólnak. Most ismertetem az azonosítás ellen és a mellette szóló érveket is. Ellene 

szóló érv az, hogy Mózes, aki Egyiptomban nevelkedett (Apcsel. 7,21-22), jól ismerte a 

Nílust, Egyiptom folyóját mégis soha nem nevezte ezt a folyót Gihonnak. A Gihont pedig 

Szerecsenország folyójaként és nem Egyiptom folyójaként azonosította. Viszont az is igaz, 

 
*9 ’fekete, szerecsen, sötétbőrű; a megégett arcok földje; összevisszaság, zűrzavar; összefutott nép’ 

(Bibliai nevek és fogalmak – Kús)   
*10

 Khús földje, kétségkívül nagy terület lehetett, mivel a Biblia általában arányos jelképeket használ 

és a Kusiták vagy más néven Szerecsenek az oroszokat jelképezik, ebből is az következik, hogy 

hatalmas országról lehet szó. Oroszország a világ legnagyobb területű országa. Valószínű, hogy Kús is 

a korabeli időben a legnagyobb ország lehetett. 
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hogy maga a Nílus sem Egyiptomból ered. Feltételezhetően amennyiben a két folyó azonos 

lenne, úgy Mózes a Gihont Egyiptom folyójaként is azonosította volna. Pl.- ez az amely 

Egyiptom hosszában (is) folyik -. A 4. folyó olyan ismert lehetett az akkori világban, hogy ezt 

már külön azonosítani sem kellett elég volt egyszerűen csak megemlíteni „A negyedik 

folyóvíz pedig az Eufrátes.” 1 Móz. 2,14. A Biblia is többször említi az Eufráteszt név szerint. 

A Nílusnak a hírneve is hasonló lehetett az Eufráteszhez Mezopotámia folyójához, ami 

mutatja, hogy elég lett volna rá csak utalni is, ha a Gihonnal azonos. Pl. - a második folyó 

pedig az Egyiptom folyója -. Ugyanakkor valószínű, hogy az ókori világban a Nílust nem 

csak Egyiptom folyójának tartották. Ésa. 23,3-ban a Nílust Sihór-nak nevezi az Írás. (SIHÓR 

a nagy, fekete víz, iszapos, zavaros; A Nílus költői neve – Bibliai nevek és fogalmak) Ézsaiás 

sem nevezi Gihonnak a Nílust. Viszont azt meg kell jegyeznünk, hogy Egyiptomon kívül a 

Nílust másként nevezik. A szerecsenek a Nílust Tosszinak vagy Nil-Tosszinak hívták.22 A 

Gihon név héber eredetű, és feltehetően a folyónak arra a szakaszára utal ahol az ered. Ókori 

írók szerint a Gihonon a Nílus értendő. (Pallas Nagylexikon) (Josephus: Jewish Antiquities, 

1.39 - Wikipedia). „A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész 

Khús földét.” 1 Móz. 2,13 A bibliai leírás itt arról beszél, hogy egy Gihon nevű folyó eredt 

valahol majd megkerülte Kús földjét, ez azonban csak dél felől történhetett, mert Kúst 

északon Egyiptom határolta keleten pedig a hegyek és a tenger. A Kús földjét dél felől 

megkerülő folyó megfelel a Nílusnak, amely délről észak felé folyik Szerecsenországon és 

Egyiptomon keresztül, mígnem eléri a tengert.  A Gihon név jelentései: előtör, előbuggyan, 

áttörés; folyam; áradó, feltörő, buzogó. Közülük több láthatóan a folyó forrására utal. A 

Gihon név jelentése miatt utalhat arra, hogy ez a folyó Kús földjén ered. A Nílus mellett szól 

az az érv is, hogy a Nílus egy hatalmas »főfolyó« és nem mellékfolyó. Továbbá az is, hogy 

összefüggésbe hozható Kús földjével. Az „áradó” jelző is jól illik a Nílushoz. A Nílus 

áradását „lényegében a tavasszal kezdődő etiópiai trópusi esőzések okozzák…Szudán déli 

részén már áprilisban megemelkedik a víz szintje, az egyiptomi Asszuánnál azonban júliusig 

nem érzékelhető a hatás. Ezután folyamatosan emelkedik a vízszint, a maximumát szeptember 

közepén éri el (Kairónál csak októberben). Ezután a folyó gyorsan apad november – 

decemberig. Az áradás eléggé szabályos jelenség, bár olykor vannak mennyiségi és időbeli 

eltérések.”23  Meg kell említenünk még azt is, hogy a Nílusnak a vízhozama nagyobb, mint a 

Tigrisé vagy az Eufráteszé. Ez a szempont szintén jól illeszkedik abba a sorrendbe mely 

szerint a második édeni folyó a Gihon a Nílussal azonos lehet. Hérodotosz saját korában olyan 

folyónak tartotta a „Nílust, amellyel egyetlen más folyó sem hasonlítható össze.”24 

Vízmennyiségét nézve pedig szerinte akkor felülmúlta a Dunát.25 Mózes Midián földjén élt 

akkor, amikor azonosította a második folyót a Gihont az egykori édeni folyót, amely az ő 

idejében Kús földjét kerülte meg teljesen. Míg Mózes Midiánban tartózkodott addig 

Egyiptomban III. Thotmesz majd apja halálát követően fia II. Amenhotep uralkodott. III. 

Thotmesz hadjáratokat vezetett Kús ellen és feliratokat, sztéléket hagyott a meghódított 

területeken. (III.  Thotmesz határsztéléje Gebel Barkal-nál és feliratai Kurgusznál a 4. és 5. 

katarakta között.) Ebben az időben Kús általunk ismert részét a Nílus folyó kerülte meg.  

Josephus Flavius szerint Mózes Egyiptomban töltött évei alatt hadakozott Kús ellen és 

egészen Meroéig ment. (Nagyjából Khartum-ig van Kús általunk ismert területe.)  
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Az etióp magasföldről ma is több folyó ered, ahogy régen is. Kús országának lakói az idők folyamán 

nyugat és dél felé is terjeszkedtek, így bizonyos, hogy az ország határai is változtak. Terjeszkedésük 

összefüggésben állhat a népesség növekedésével is. Új területeket kereshettek - bibliai példával élve -

amikor: „nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak,” 1 Móz. 13,6 (Rajz: SG)  

 

Van, aki szerint a Jordán folyó valamelyik régi nagy folyó (a Pison vagy Gihon) maradványa 

lehet. A Jordán igen régi folyó már Jób könyve is említi (Jób 40,18) szintén említi 1 Móz. 

13,10 Ábrahám és Lót idejében. Ezek a részek tehát arról számolnak be, hogy a Jordán folyó 

az özönvíz utáni korai történelemben már létezett Jordán néven, ami azért problematikus, 

mert Mózes, aki később született az ősatyáknál (Ábrahám, Izsák, Jákob) még saját idejében 

nevükkel azonosítja a 4 Édeni folyót az 1 Móz. 2,10-14-ben úgy, mint amik az ő napjaiban is 

ott folynak.  

 

Az 1 Móz. 2,8-10-ig a Biblia az Özönvíz előtti időről beszél. Az 1 Móz. 2,11-14-ig terjedő 

versekben az Özönvíz előtti folyókat összeköti az özönvíz utáni folyókkal. Az 1 Móz. 2,15 

pedig visszatér az Özönvíz előtti időszakra. A kutatást nehezíti, hogy a föld felszíne állandóan 

változott. A legnagyobb változást természetesen az Özönvíz hozta magával, de a földfelszín 

utána is változott.  Ahol valaha a világ nagy és fényűző városai voltak, a bűn miatt később 

már csak romhalmazok maradtak Isten ítéletei következtében. „és a városoknak, a miket 

feldúltál még az emlékezetök is elveszett.” Zsolt. 9,7 A történelem folyamán virágzó városok 

tűntek el, elsüllyedtek, mint Sodoma, elnyelte őket a tenger vagy belepte őket a sivataggá vált 

helyük pora, illetve benőtte őket a dzsungel. Azok az emberek, akik megmaradtak (akiket 
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Isten kegyelemből meghagyott) új helyeken és területeken kezdhették életüket. Az Úr 

szétszórta a földön az embereket, ezzel új lehetőséget kínálva az újrakezdéshez. „Adjanak 

hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért! És 

magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében! Folyóvizeket 

tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta 

lakó népnek gonoszsága miatt. Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet 

vízforrásokká. És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek. És mezőket 

vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek.” Zsolt. 107,31-37 

Az emberek nagyobb része nem emlékezett meg Isten jóságáról és kegyelméről így a régi 

dolgok emléke megfakult, s az utókor egészen megfeledkezett róluk: „Nincs emlékezet az 

előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a 

kik azután lesznek.” Préd. 1,11 Az Úr által megengedett természeti katasztrófáknak 

történelemformáló hatása volt. Az éhségek, árvizek és más csapások időnként arra 

kényszerítették az embereket, hogy máshová költözzenek eredeti lakóhelyükről. Isten 

láthatatlan kezével terelgette a világ népeit annak érdekében, hogy céljai megvalósulhassanak.    

 

Ésa. 42,15 -ben Isten azt mondja: „szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.” Sok 

folyó hoz létre deltát a tengerbe vagy az óceánba ömlésénél.  A folyók az odaszállított 

hordalékokból, üledékekből fokozatosan alakítják ki a deltát, amely állandóan növekszik. A 

káldeai Ur városa pl. néhány ezer évvel ezelőtt még kikötő volt a Perzsa – öböl partján. Azóta 

viszont a Tigris - folyó, és az Eufrátesz - folyó deltái feltöltötték a Perzsa- öböl egy részét. 

Ezért az ókori Ur város napjainkban kb. 200 mérföldnyire fekszik a tengertől!  

 

 
Az ókori időkben a Tigris és az Eufrátesz még külön-külön folyt a Perzsa - öbölbe, de ma már a két 

folyó egyesül mielőtt elérné az öblöt. (Rajz: SG) 

 

A Paradicsomból való kiűzetéstől az Özönvízig 

 

Isten Ádámot és Évát a bűneset után napkelet felé űzte ki az Édenkertből. A kert bejáratánál 

hatalmas erejű angyalok álltak őrséget, vigyáztak az útra, amely az élet fájához vezetett. 

„Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. És 

kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a 

villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” 1 Móz. 3,23-24 „Alázatosan és 

kimondhatatlanul szomorúan búcsúztak gyönyörű otthonuktól, és elindultak, hogy a bűn 

átkától sújtott földön éljenek. Az egykor enyhe és egyenletes hőmérsékletű légkör lényeges 

változásokon ment át, de az Úr irgalmasan bőrruhákba öltöztette őket, védelmül a hőség és a 

hideg ellen.”26 (1 Móz. 3,21)  
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A bűneset (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 

 
Kiűzetés az Éden kertjéből (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 
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„A bűnbeesés előtt ősszüleink szombatot ünnepeltek, amit Isten az Édenben alapított, és a 

Paradicsomból való kiűzetésük után is folytatták a szombatünneplést. Megízlelték az 

engedetlenség keserű gyümölcsét és megtanulták, amit minden törvényszegő előbb-utóbb 

tapasztalni fog, hogy az isteni rendelkezések szentek és változhatatlanok, és hogy a bűnt 

biztosan büntetés követi.”27„Az Éden még sokáig itt volt a földön, miután ösvényeiről az 

embert száműzték. Az elbukott emberiség még hosszú ideig láthatta ártatlansága otthonát, 

melynek bejáratát angyalok zárták el. A Paradicsom kérubok őrizte kapujánál az Isten 

dicsősége nyilatkozott meg. Ide járultak Ádám és fiai Isten imádására.*11 Itt újították meg 

engedelmességi fogadalmaikat a törvény iránt, amelynek áthágásáért száműzettek az Édenből. 

Amikor az istentelenség áradata végigsöpört az egész világon, az emberek gonoszsága a világ 

vízözön általi pusztulását okozta, akkor a kéz, amely plántálta, visszavette a földről az Édent. 

De a végső helyreállítás idején amikor Isten »új eget és új földet« teremt, ismét helyére kerül, 

sokkal dicsőségesebben és ékessebben, mint kezdetben volt. Akkor majd azok, akik 

megtartották Isten törvényeit, halhatatlan erejükben lélegeznek majd az élet fája alatt és a 

bűntelen világok lakói végtelen korszakokon át szemlélik majd ennek a pompás kertnek a 

példáján Isten teremtésének tökéletes művét, melyet a bűn átka nem érintett – annak a 

mintáját, hogy mi lett volna az egész földből ha az ember a Teremtő dicsőséges tervét 

megvalósította volna.”28  

A bűn eltávolította az első emberpárt Istentől és az Édentől. De kezdetben még az Éden 

közelében éltek. „Némán tanúskodott Isten igazsága mellett az Éden is, mely még hosszú 

ideig évszázadokon át közöttük maradt. A Paradicsom kapujánál, amelyet kérubok őriztek, 

Isten dicsősége nyilatkozott meg; ide jöttek Isten tiszteletre az első hívők. Itt emelték 

oltáraikat és mutatták be áldozataikat. Itt áldozott Kain és Ábel is, Isten pedig leereszkedett, 

hogy érintkezzék velük.”29 Miután azonban Kain megölte Ábelt még jobban lesüllyedt a 

bűnben és eltávolodott az Úrtól. Kain elmenekült Isten jelenléte elől (Édentől) messzire még 

keletebbre Nód (szó szerint a „kóborlás”) (KIA) földjére.*12 Ahol letelepedett családot 

alapított és megépítette az első várost, melyet saját fia nevéről HÁNÓK-*13nak nevezett el. 

 
*11 „Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive 

az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte [Zsid. 11,4.] az Úr Ábelre és az ő 

ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét 

lecsüggeszté.” 1 Móz. 4,3-5 
*12 NÓD (bolyongó, nyugtalanság, otthontalanság, nyomorúság, menekülés, vándorlás) (Bibliai nevek 

és fogalmak) Nód földjének földrajzi helye kérdéses, nem tudjuk milyen messzire ment el kelet felé 

Kain, aki telve volt haraggal és gyűlölettel Isten iránt, noha félt is tőle. A föld, ahol letelepedett 

Édentől keletre esett.  József történetében a József iránt gyűlölettel megtelt testvérek kb. 100 km –re 

vitték el a nyájat legeltetni atyjuk házától (Hebrontól – Dótánig). „Miközben a fiú ott állt előttük és 

arca Isten Lelkétől sugárzott, bátyjai nem rejthették el csodálatukat; de mégsem voltak hajlandóak 

megtagadni gonosz útjaikat, gyűlölték Józsefben a bűneiket megfeddő tisztaságot. Kain lelkülete égett 

a szívükben.” (E. G. White: Pátriárkák és próféták (első kiadás) Bibliaiskolák Közössége 213. o.) 

Jákób miután megcsalta atyját és testvérét Ézsaut kénytelen volt Kánaán földjéről a távoli 

mezopotámiai Háránba menekülni. A bűn elkövetése miatt messze maga mögött kellett hagynia régi 

otthonát. Nód földjének pontos kiterjedését nem ismerjük, de az elnevezés ’Nód földje’ egy kiterjedt 

vidékre vagy országra utalhat. A Szentírásban más példákat is találunk arra, hogy így utal egy vidékre 

pl. ’Gósen földje’, vagy országra ’Júda földje’, ’Izrael földje’ (Zak. 1,21; Ezék. 27,17). A ’Gibli 

földje’ (Józs. 13,5; 1 Kir. 5,18; Gebál vagy másnéven Büblosz (Byblos) a hozzá tartozó területekkel) 

pedig egyszerre utal egy vidékre és egy városkirályságra is.  
*13 HÁNÓK (felszentelés, felajánlás; kezdő; gyakorlott, tanult) (Bibliai nevek és fogalmak); Hénoch, 

Hénok (a kánaániak nyelvén ’vazallus’) (Haag Lex.) Gyaníthatóan ez a város is, ahogy szinte minden 

fontosabb város a történelemben folyóvíz vagy vízforrás mellé épülhetett. Ezt támogatja az is, hogy 

Kain földműves mesterséget választott (1 Móz. 4,2), amelynél a gazdag terméshez különösen fontos a 

bőséges vízellátás. Nagyon valószínű, hogy a legfontosabb városok az özönvíz előtti időben a nagy 
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„Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és 

vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.” 1 Móz. 4,14 – mondta 

Kain az Úrnak. „És elméne Kain*14az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől 

keletre. És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe 

várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.” 1 Móz. 4,16-17 

 

„Ami pusztán a földi és anyagi haladást illeti utódai igen hamar kitüntették magukat. 

Azonban nem tőrödtek Istennel, és szembehelyezkedtek az emberrel kapcsolatos szándékaival. 

A gyilkosság bűnét amelyet először Kain követett el, Lámekh*15 az ötödik nemzedékbeli 

leszármazott a többnejűséggel is tetézte. Gőgös dacosságában ugyan elismerte Istent, de csak 

azért, hogy a Kain védelmére kimondott isteni kijelentésből a maga számára biztosítékot 

szerezzen.”30 „Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh Háda és Czilla, hallgassatok 

szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, 

mert megütött. Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért.” 1 Móz. 4,23-24 

Lámekh egyik fia Jubál volt a lantosok és síposok atyja (1 Móz. 4,21). Zeneszerszámokat 

készítettek. Jubál nevének jelentése: csengés, lárma; trombita hang, zenész; áramlás, 

forrongás.31 Jubál nevének egyes jelentései arra vallanak, hogy nem éppen egy jámbor 

zenészről van szó. Ő lehetett az, aki a világi zenét,- a mulatozást meghonosította. Jób könyve 

a bűnösökről mondja: „Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.” Jób. 

21,12 Lámekh egy másik fia Tubálkain fémműves munkákban volt járatos „mindenféle réz és 

vasszerszámok kovácsolója” (1 Móz. 4,22) volt. Ehhez a mesterséghez kapcsolódik a 

fegyvergyártás (1 Sám. 13,19; Jóel. 3,10) illetve a mezőgazdasági szerszámok készítése (Mik. 

4,3). Viszonylag közel áll hozzá az ötvösmunka, amellyel öntött bálványokat készítettek (Ésa. 

40,19; 41,7 (MBT. Ford.); Jer. 51,17; 5 Móz. 27,15). Tubálkain ősének Kain nevének 

jelentései között szintén szerepel a kovács foglalkozás. Kainról elmondja a Szentírás, hogy 

földművelő lett (1 Móz 4,2). Ehhez a szakmához mezőgazdasági szerszámokra volt szüksége 

(mint pl. ekevas). Kain bűne után kettős átok (1 Móz. 3,17-18; 4,11-12) nehezedett a földre 

melynek következtében a föld termőereje csökkent, így mélyebben kellett megművelni a 

talajt. De az özönvíz előtti élelmiszerek nem romlottak meg olyan hamar, mint a mai 

élelmiszerek. Ahogy a termőföld ereje csökkent úgy csökkent vele együtt az élelmiszerek 

tartóssága is. A bűneset után megjelent „Sátán vetése” a konkoly is (Mát. 13,24-28). A 

mérgező növényeket Sátán hozta létre. Az özönvíz előtti világban a levegő is tisztább, jobb 

minőségű volt. Lényegesen több oxigénnel rendelkezett, mint a mai levegő. „A levegő a 

menny ingyen ajándéka, amely elektromossággal tölti meg szervezetünket.”32 Az özönvíz 

előtti világ gazdagabb levegője több elektromossággal tölthette fel az akkori emberek 

szervezetét, mint a mai levegő a miénket. A tiszta, friss levegőnek fontos szerepe van az 

egészséges vérkeringés fenntartásában és a zsírégetésben is. Erősen hat az elménkre és 

 
folyók mentén létesültek egykor. (Az özönvíz után ezt látjuk mind a mai napig.)  „Több megfigyelést 

tehetünk az első város építése felől: A városépítés megkövetelte a számtantudomány fejlettségét; az 

építőanyagok, talán kő és fa, megfelelő megmunkálását s az építészetben való jártasságot. A város-

építés föltételezi valamiféle társadalmi és kormányzati rend létezését, nemcsak az építés időszakára, 

hanem a későbbi karbantartáshoz és városfejlesztéshöz is. Amikor Kain egyetlen helységbe gyűjtötte a 

leszármazottait, ezzel az emberek első kormányzójának tette meg magát. Azzal pedig, hogy legidősebb 

fiáról nevezte el a várost, uralkodóház megalapítására törekedett, ami fönntartaná a nevét.” (René 

Noorbergen: Az elveszett fajok titkai Jósiás Könyv és Lapkiadó Egyesület Bp. 1998. 42. o.) Biztosak 

lehetünk abban is, hogy az első város alapítását számos másik város alapítása követte elsősorban a 

Nód földjén majd pedig más területeken is.  
*14

 KAIN (szerzemény, nyereség, tulajdon; alkotó, alapító; kovács; alkotott, képmás). (Bibliai nevek 

és fogalmak)  
*15 LÁMEK (erős ifjú, harcos, győztes, hatalmas) (Bibliai nevek és fogalmak)  
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„bizonyos fokú nyugodtságot és derültséget kölcsönöz. Fokozza az étvágyat, tökéletessé teszi 

az ételek megemésztését és egészséges, édes álmot eredményez.”33 TUBÁLKAIN jelentése: a 

kovács kalapácsütése, a kovácsműhely vasreszeléke.34 Tubálkain lehetett az első, aki már 

iparszerűen űzte a fegyvergyártást. „Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és 

fegyvert készít mestersége szerint:” Ésa. 54,16 Nagyon erős ember volt. „A kovács fejszét 

készít, és munkálkodik a szénnél, és alakítja azt pőrölylyel, és munkálja azt erős karjával…” 

Ésa. 44,12 A hagyomány így emlékezik meg Lámekh és Czilla gyermekéről: „Tubál pedig, 

másik feleségének a fia, akinek testi ereje valamennyit felülmúlta, a hadi mesterségre adta 

magát, és így szerezte meg azt, ami testi élvezeteire kellett neki. Ő találta fel a 

kovácsmesterséget is.”35 A sumér királylista említ egy Bad-Tibira nevű várost, amelyet 

vízözön előttinek tart. A város nevének jelentése „fémmívesek városa”,36 vagy „réz munkások 

fala”, illetve „a kovácsok erődje”.37 Ezt a várost az özönvíz utáni Babilóniában azonosítják, 

de lehet, hogy egy özönvíz előtti város neve is volt. (A Ziuszudra – eposz, amely a Sumér 

királylista nyomán Mezopotámia öt legkorábbi (vízözön előtti) városának megalapítását és 

isteneik kultuszának megalapítását meséli el, szintén említi Bad – Tibirát mint özönvíz előtti 

várost.)  „Guatemalában az ősi maják jegyezték föl szent könyvükben, a Popol Vuh-ban, hogy 

az „első emberek” hatalmas tudással rendelkeztek: „Mindent meg tudtak érteni és 

megvizsgálták a négy sarkot, az ég ívének négy pontját, meg a föld gömbölyű arcát.””38 Az 

özönvíz előtt az állatok is általában nagyobbak voltak.  A Bibliában Jób könyve két olyan 

hatalmas állatot említ melyek még az özönvíz után is léteztek, mára azonban kihaltak. Az első 

állat, amelyet Bibliánk említ itt a „Behemót”, melynek már a neve is érzékelteti, hogy egy 

hatalmas állatról van szó. Egy hatalmas növényevő állatról, amely a növényevők között a 

király. Ez az állat félelmetesen erős és izmos: „Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a 

vasrudak.”. Megtudjuk róla, hogy olyan hosszú és erős farokkal rendelkezik, „mint valami 

czédrus”. Amelyet lábaihoz hasonlóan fegyverként is használ, ha kell. „...az ő teremtője adta 

meg néki fegyverét.” Ez az állat azonban alapvetően békés természetű a hegyeken legelészik 

és más vadak védelmet, oltalmat találnak a közelében. „és a mező minden vadja ott 

játszadozik.” Szívesen hűsöl a lótuszfák alatt, mocsarakban, folyamokban. A kisebb – 

nagyobb helyi vízáradás meg sem kottyan neki. „Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha 

szájához a Jordán csapna is.” Ember nem veheti fel vele a versenyt, nem győzheti le csak 

úgy! „Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?!” 

„Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör! 

Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! Kiegyenesíti farkát, 

mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai érczcsövek, lábszárai, 

mint a vasrudak. Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét. 

Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik. Lótuszfák 

alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein. Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és 

körülveszik őt a folyami fűzfák. Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán 

csapna is. Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?!” (Jób. 

40,10-19) 

 

Egyes Bibliafordítások az elefántot vagy vízilovat fordítják ide, de a leírás nem egészen illik 

ezekre az állatokra pl. nem olyan a farkuk „mint valami czédrus.” 
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A leírás leginkább egy Brachiosaurus-szerű dinoszauruszra illik rá. (Pixabay; kereskedelmi használatra 

ingyenes rajz) 

 

A másik hatalmas állat, amelyet Jób könyve említ a Leviathán. Szintén azt láthatjuk, hogy 

ember nem lehet vetélytársa. Félelmetes erejű vízben, tengerben élő állat. Erős páncélzat védi. 

Félelmetes fegyvere a fogsora. A ragadozók királya. (Lásd Jób. 41,1-34) Bizonyos 

bibliafordítások itt a krokodilt fordítják. De itt is van néhány olyan jellegzetesség, amely nem 

illik a krokodilra pl. „A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki…Lehellete 

meggyujtja a holt szenet, és a szájából láng lövel elő.” 

 

Térjünk most vissza még egyszer a bűneset utáni időkre, és kövessük az igazak és a gonoszok 

közti ellentéteket vázlatosan az Özönvízig.  

 

„Egy ideig a két csoport elkülönülten*16 élt. Kain leszármazottai, miután első lakóhelyükről*17 

elszéledtek, azokon a síkságokon és völgyekben telepedtek le, ahol Séth gyermekei laktak; az 

utóbbiak, hogy a fertőző befolyás*18 elől elmeneküljenek, visszavonultak a hegyekbe és ott 

 
*16

 Séth leszármazottai az Édenkert közelében  
*17

 Nód földjéről 
*18

 Séth fiának Énósnak az idejében kerültek az istenfélők ebbe a szorult helyzetbe, ezért mélyebben 

fordultak az Úr felé. „„Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték 

segítségül hívni az Úrnak nevét.” 1 Móz. 4,26 A hűségesek már ezt megelőzően is imádták Istent; 

azonban az emberek sokasodásával a két osztály közötti különbség egyre feltűnőbbé vált. Az egyik 

oldal nyíltan megvallotta Isten iránti hűségét, míg a másik megvetette Istent és engedetlen volt iránta.” 

(E. G. White: Pátriárkák és próféták (első kiadás) Bibliaiskolák Közössége 65-66. o.) Énós nevének 

jelentése arról árulkodik, hogy az igazakat csüggesztette, gyengítette, betegítette az istentelenekkel 

való gyakori érintkezés.  ÉNÓS jelentése: ember, aki ellankadt; beteg, gyenge ember; halandó (Bibliai 

nevek és fogalmak) (Az özönvíz utáni Sodomában Lót is „az istenteleneknek fajtalanságban való 

forgolódása miatt elfáradt; (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és 

hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):” 2 Pét. 2,7-8 Végül Lót életében is az lett a 

megoldás, hogy egy hegyre menekült Cóár után (1 Móz. 19,30). Énós fia Kénán volt (1 Móz. 5,9). 

Kénán nevének jelentése: kovács, szerzemény, birtok, tulajdonos, gyermek (Bibliai nevek és 

fogalmak). A hegyekben Séth utódai saját birtokokkal és tulajdonnal rendelkeztek és sokasodtak is. A 

fémmegmunkálást is űzték. Kénán fia Mahalálél volt (1 Móz. 5,12). A Mahalálél név jelentése: ’Isten 

felragyog’ (Haag Lex. - Mahalaleel) „A név a mahalal szóból származik, melynek jelentése: dicséret, 
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találtak otthonra. Ameddig ez az elkülönültség tartott Séth utódai tisztán őrizték Isten 

tiszteletét. Azonban az idő múlásával felbátorodtak és összevegyültek a völgylakókkal.*19 Ez a 

társulás a legrosszabb körülményeket vonta maga után. „És láták az Istennek fiai*20 az 

emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket 

megkedvelnek vala.” 1 Móz. 6,2 Séth gyermekeit, akiket szépségükkel vonzottak Kain 

utódainak leányai, az Úr tetszése ellenére tettek, amikor feleségül vették őket….Séth 

gyermekei is Kain útját járták csakis világi jólétükkel, élvezeteikkel törődtek és viszont Isten 

parancsolatait elhanyagolták.”39 („Jaj nékik! Mert a Kain útján indultak el…” Júd. 1,11) „És 

mint ahogy azelőtt az erény útjait járták, most kétszeres buzgósággal vetették magukat a 

gonoszság szolgálatára. Ezzel magukra vonták Isten haragját.”40 Akik korábban jelentős 

világosságban részesültek most „tévelygő csillagok” Júd. 1,13–ká lettek, mert nem jártak a 

nékik adott világosság szerint. A bűn tehát eláradt az egész földön: „És látá az Úr, hogy 

megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása 

szüntelen csak gonosz.” 1 Móz. 6,5 (Sátán az özönvíz előtti sikeres tapasztalatra építve az 

özönvíz utáni időkben is rendkívül sikeresen alkalmazta azt a tervét, hogy az istenfélőket az 

istentelenekkel összeházasítva rontsa meg az emberiséget (Bírák 14,3; Ezsd. 9,2; Neh. 13,25-

26)). A felnövekedett istentelenség ellen Járed fia a szent életű Énókh lépett fel. (Járed 162 

éves korában nemzette Énókhot (1 Móz. 5,18)). Énókh erőteljesen hirdette Isten igazságát, 

szent életével kárhoztatta, - tetteivel és szavaival megfeddte a bűnt. A bűnösök elé tárta Jézus 

Krisztus 2. Eljövetelének dicsőséges képét, amely az igazaknak szabadulást a gonoszoknak 

pedig pusztulást hoz. „Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, 

mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és 

feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden 

cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az 

istentelen bűnösök szóltak ő ellene.” Júd. 1,14-15 A hűséges Énókhra életében végzett nehéz 

szolgálata végén nem várt halál, az özönvíz előtti korokhoz képest rövid élete (365 év; 1 Móz. 

5,23) után elragadtatott a Mennybe. „És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten 

magához vevé.” 1 Móz. 5,24 „Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem 

találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy 

kedves volt Istennek.” Zsid. 11,5 Énókh fia Matuzsálem (Methuséláh) atyja nyomdokaiban 

járt. Énókh 65 éves korában nemzette Matuzsálemet (1 Móz. 5,21). Isten Matuzsálemet 

istenfélelméért hosszú élettel elégítette meg (Zsolt. 91,16). Mivel félte Istent és parancsolatait 

megtartotta ezért már földi életében örökölte azt az áldást, amelyet Isten megígért a 

hűségeseknek és amelyről Péld. 3,2 így szól: „Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős 

életet, és békességet hoznak néked bőven.”  (Lásd még Eféz. 6,2-3) (Az özönvíz előtt egy év 

nem 365 napból, hanem valószínűleg csak 360 napból állt, ezért az életkorok átszámításánál 

keletkezhet néhány év különbség.) Matuzsálem békessége az Istennel való kapcsolatból 

származott. A kor, viszont amelyben élt nem volt mentes a viszályoktól, háborúktól. Nevéből 

 
dicséretesség; az 'él szóval együtt Isten dicsérete.” (KBL- Mahalalél) Mahalálél: Isten dicsérete, Isten 

dicséretre méltó, Isten dicsősége; pompa kifejtése (Bibliai nevek és fogalmak). A Mahalálél szó 

jelentései arra utalnak, hogy a Séthiták tisztelték Teremtőjüket őrizték Isten ismeretét és kapcsolatban 

álltak Vele. Mahalálél fia Járed volt (1 Móz. 5,15).  
*19

 Séth utódai Járed idejében ereszkedtek le a hegyekből az alsóbb területekre. JÁRED nevének 

jelentései: leszállni, leszállás, leereszkedés; lapály. (Bibliai nevek és fogalmak)  
*20 A kifejezés a Szentírásban sohasem vonatkozik a gonosz angyalokra vagy a gonosz 

emberekre, csak az Istenhez hűséges angyalokra (Jób 1,6; 38,7) vagy emberekre (Hós.1,10; 

Luk. 6,35). „Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” Róm. 8,14 A hűséges 

angyalok pedig nem fajtalankodnak és nem változtatják el „a természet folyását természetellenesre” 

Róm. 1,26.  
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ítélve Matuzsálem maga is hadakozó ember lehetett, a kor „Dávid”-ja. METUSÉLÁH 

jelentése: hajítólövedékes férfi, a kard férfia; a magzat férfia.41 Fiát Lámekhet 187 esztendős 

korában nemzette (1 Móz. 5,25). Lámekh nevének jelentése megegyezik a Kain ágán található 

Lámekh nevű személy jelentésével. LÁMEK jelentése: erős ifjú, harcos, győztes, hatalmas.42 

Eszerint Lámekh apjához hasonlóan sikeresen hadakozó férfi volt. Élete nem volt olyan 

hosszú, mint elődeié „mindössze” 777 évet élt, vagy azért, mert nem természetes halállal halt 

meg, vagy pedig azért mert Isten irgalmából elaltatta az Özönvíz előtt néhány évvel. (Halála 

1651-ben 5 évvel a vízözön előtt következett be.) A hosszú életű Matuzsálem, akinek „mint a 

homok, megsokasod”-tak napjai (Jób. 29,18) 1656-ban az Özönvíz évében, de még a 

vízáradat előtt halt meg. „Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők 

elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;” Ésa. 

57,1 Lámekh 182 esztendős korában nemzette fiát (1 Móz. 5,28), akinek a Noé nevet adta, 

azért, mert ezt mondta: „Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes 

fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.” 1 Móz. 5,29 NÓÉ jelentése: nyugalom, 

vigasztalás.43  Lámekh békességet és vigaszt keresett fiában a földre nehezedő átok miatt (1 

Móz. 3,17-19). Lámekh tehát azok a szenvedők közé tartozott, akik átérezték a bűn okozta 

nyomorúságot és fájdalmat, ellentétben azokkal (Kain és Séth azon leszármazottjaival), akik 

viszont gátlástalanul cselekedték bűnös vágyaikat. Az 1 Móz. 6,9-ben ezt olvassuk Noéról: 

„Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel 

jár vala Noé.” Noét mély istenfélelme, nemes jelleme és tiszta élete különböztette meg 

kortársaitól. Isten nagy munkára hívta el Noét. Kiválasztotta, hogy hirdesse a gonosz 

ősvilágnak utolsó megtérésre hívó üzenetét. Világossá tette számára, hogy a Földet az 

emberek gonoszsága miatt özönvízzel fogja elpusztítani. „Monda azért Isten Noénak: Minden 

testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé 

elvesztem őket a földdel egybe.” 1 Móz. 6,13 Az Úr kegyelme mutatkozott meg abban, hogy 

hívei számára menedékről gondoskodott. Noét Isten utasította, hogy építsen egy hatalmas 

bárkát melyben majd ő és családja (1 Móz. 6,18) és számos állat és növény melyet Noénak a 

bárkába kellett vinnie túléli az iszonyú Özönvizet (1 Móz. 6,19-21). Isten nem pusztította el 

azonnal a lázadókat „várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor,” 1 Pét. 

3,20. Noé és társai miközben Istennek engedelmeskedve hűségesen építették az óriási bárkát, 

figyelmeztették az akkori romlott világot a közelgő katasztrófára.  „Hit által tisztelte Istent 

Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát 

készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.” Zsid. 

11,7 Az emberek többsége azonban nem törődött Noé ünnepélyes figyelmeztetésével. 

Egyesek hittek ugyan, de ők az özönvíz előtt „elaludtak.” Az emberek legnagyobb része 

elvetette a megmentő figyelmeztetést. Lehetetlenségnek tartották Noé jövendölését a 

vízözönről, hiszen az özönvíz előtt még eső sem esett sohasem (1 Móz. 9,11-17). A földet köd 

és harmat öntözte (1 Móz. 2,5-6). Noé és kis csapata művével együtt „látványossága lett” (1 

Kor. 4,9) az akkori világnak. Noé üzenetét csalásnak, őt magát pedig csalónak bélyegezték. 

Az emberek átadták magukat a bűnös élvezeteknek, az önmagukban megengedett dolgokat is 

megrontották, mértéktelenségükkel. Csak világi előmenetelükkel törődtek. „A föld pedig 

romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.” 1 Móz. 6,11 A sok erőszak 

mindenféle bűnözéshez, - vérontáshoz, elnyomáshoz, háborúkhoz, nemi visszaélésekhez, 

rabláshoz és lopáshoz vezetett. Az emberek nem becsülték egymás jogait. Gonoszságaikba 

merültek, de azt nem tudták mennyi idejük van még hátra hiábavaló életükből. „és az 

erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.” Jób 15,20  

 

A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy éppen ilyen lesz a világ Krisztus 2. Eljövetele 

előtt is. „És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, 

házasodtak, férjhez mentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az 
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özönvíz, és mindeneket elveszte.” Luk. 17,26-27 Noét Isten emberét az özönvíz előtti világ 

gonosz lakói csúfolták, gúnyolták, megvetették. Utolsó idejükben így csúfolódtak: „Hol van 

az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a 

teremtés kezdetétől fogva.” 2 Pét. 3,4 Az özönvíz előtti világban élt emberek gonoszsága 

végül olyan szintet ért el (végleg megmerevedtek gonoszságaikban), hogy Isten tovább már 

nem halogathatta az ítéletet ezért Noé 600. évében bekövetkezett a sokak által nem várt 

világkatasztrófa (1 Móz. 7,6; 1 Móz. 7,11) és ahogy a sumer királylista is megjegyzi: „A 

vízözön áradt el fölöttük.” Isten „...a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság 

hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;” 2 Pét. 

2,5 A föld mélyéből feltörő vizek egyesültek az égből leeső vizekkel és elborították a Földet 

(1 Móz. 7,11). A bűnösök istentelenségük ellenére Isten áldásait élvezték addig, amíg az 

özönvíz el nem pusztította őket. „Az ősvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek 

jártak; A kik időnap előtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?! A kik azt mondják vala 

Istennek: Távozzál el tőlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható? Ő pedig megtöltötte 

házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem.” Jób. 22,15-18  

 

Az Özönvíz*21 

 
*21 „A figyelemre méltó eseménynek (a genezisbeli özönvíznek) sok leírása létezik. Ezek közül 

néhány görög történetíróktól, mások babiloni feljegyzésekből származnak, megint mások pedig 

ékírásos táblákról, továbbiak a mitológiából és különböző népek hagyományaiból. Elmondhatjuk, 

hogy egyetlen olyan esemény sem fordul elő sem az ősi, de még a modern időkben sem, amelynek 

jobb bizonyítékai volnának, vagy több róla szóló feljegyzése lenne, mint ennek, amelyet oly 

gyönyörűen és mégis röviden ábrázoltak a szent Írásokban, Ez az az esemény, amely a legtávolabbi 

nemzetek számára is ismerősnek tűnik – Ausztráliában, Indiában, Kínában, Skandináviában és 

Amerika különböző részein. Igaz, hogy sokan úgy tekintenek a történetre, mint amely helyi áradásokra 

utal, vagy civilizált néppel való kapcsolat eredménye, akik a történelmi országokból hozták ezt. Ám a 

történet annyira hasonló, hogy még ezt a magyarázatot is elégtelenné teszi.” (Walt Brown Kezdetben 

című könyvének 97-98. oldalán idézi a következő forrásból: Stephen D. Peet: „The story of Deluge” 

[Az özönvíz története], American Antiquarian, 27. kötet, 4. szám 1905. julius – augusztus 203. o.)   

„Gyakorlatilag minden ősi kultúrának megvan a maga, rémisztő áradatról szóló legendája, amelyet 

csak néhány ember élt túl egy csónakban. Ez nem mondható el más típusú katasztrófákra, mint például 

földrengésekre, tüzekre, vulkánkitörésekre, betegségekre, éhségekre, vagy aszályra. A több mint 230 

özönvízlegenda sok közös elemet tartalmaz, ami azt feltételezi, hogy közös történelmi forráson 

alapulnak, amely eleven benyomást hagyott a katasztrófa túlélőiben.” (Walt Brown: Kezdetben 

Reménység Alapítvány Bp. 2008. 52-53. o.) „A tudósok fölbecsülése szerint a föld felületének 75 

százaléka lerakódás s némely területeken több, máshol pedig kevesebb rakódott le. A talajvizsgálatok 

kimutatják, hogy az Egyesült Államok tüneményes mennyiséggel rendelkezik. Kalifornia és a 

Kolorádó fennsík a gócpontjuk. De Indiában találták idáig a legvastagabb leülepedett réteget: csaknem 

20 km vastag!” (René Noorbergen: Az elveszett fajok titkai 23. o.) B. Pascal ezt mondja: „Miért 

nyújtja Mózes oly hosszúra az emberek életét, és miért sorol fel oly kevés nemzedéket? Mert nem az 

évek hosszú sora, hanem a nemzedékek sokasága teszi homályossá a dolgokat. Mert az igazság csak az 

egymást váltó emberek lelkében torzul el. Ő azonban az egyáltalán elképzelhető legjelentősebb két 

eseményt a teremtést és a vízözönt oly közel hozza, hogy szinte megfoghatóvá válnak.” (Blaise Pascal: 

Gondolatok Szukits Könyvkiadó Szeged 161-162. o.) Az Úr Jézus, amikor a földön járt személyesen 

is szólt a Teremtésről (Mát. 19,4; Márk. 10,6) és a Vízözönről (Mát. 24,37-39; Luk. 17,26-27).  

A sumeroknál a főisten An/Anu az ég istene volt, őt követte Enlil a levegő/vihar istene majd Enki/Ea a 

víz istene következett. Mindhárom elem az ég, a levegő/vihar, és a víz főszerepet játszott az özönvíz 

idején. Vajon miért választották a sumerok ezeket a legfőbb isteneknek? Miért tulajdonították nekik a 

főhatalmat? És miért pont az ő kegyeiket keresték elsősorban? Mindez nem lenne meglepő azoktól az 

emberektől, akik nem hitték el Istennek azt, hogy nem pusztítja el a világot még egyszer özönvíz által 

(1 Móz. 9,11-17).  Pogány felfogás szerint a teremtett dolgokat egyenként istenítették a Teremtő 

helyett, és tekintélyes hatalmat tulajdonítottak nekik főleg akkor, ha pl. valamilyen vereséget 
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A 4 nagy édeni folyó vizei az özönvíz előtt és utána is a tengerbe ömlöttek, ahogy Hab. 2,14-

ben is olvassuk: „a folyamok megtöltik a tengert”. Salamon pedig Prédikátor könyvének 

ihletett szerzője ezt mondja: „Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis 

meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.” 

Préd. 1,7 Tenger már az Özönvíz előtti világban is volt (Lásd a Teremtéstörténetet 1 Móz. 

1,9-10). Az özönvíz előtt „A folyók sohasem léptek ki medrükből, hanem méltóságteljes 

biztonsággal hömpölyögtek a tengerbe.”44 Az özönvíz idején azonban a helyzet teljesen 

megváltozott. „Medrükből kilépve futottak a folyók a nyílt mezőkön, s a vetésekkel együtt 

kicsavart fákat, barmokat, embereket, leszakított tetőket, szentélyeket ragadtak tova 

oltáraikkal. Ha pedig megmaradt egy-egy ház, és ellen tudott állni ekkora pusztulásnak, 

anélkül, hogy összeomlott volna, a túlnőtt habok mégis betakarták, s még a tornyok is eltűntek 

az ár alatt. Már nem volt különbség tenger és föld között, minden egy víztükör volt, és partja 

nem volt ennek a tükörnek…Elborította már a halmokat is a tenger féktelen szabadsága, s új 

habok verdesték a hegycsúcsokat.” (Görög Özönvíz legenda részlet)  

 

 
Az özönvíz (Jeff Jacobs – Pixabay; kereskedelmi használatra ingyenes rajz) 

 

 
szenvedtek vagy katasztrófa érte őket. „A siriabeli király szolgái pedig mondának néki: A hegyeknek 

istenei az ő isteneik, azért győztek le bennünket; de vívjunk csak meg velök a síkon, és meglátod, ha le 

nem győzzük-é őket?” 1 Kir. 20,23 „Jött vala pedig egy Isten embere, és szóla az Izráel királyának, 

mondván: Azt mondja az Úr: Azért mert a Siriabeliek azt mondották, hogy csak a hegyeknek Istene az 

Úr, és nem a völgyeknek Istene is: mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjétek, 

hogy én vagyok az Úr.” 1 Kir. 20,28 „Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a 

tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő 

istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig 

leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt.” Jón. 1,4-5  
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Asszurbanipál király özönvíz táblája (késő asszír, Kr. e. 7. század; észak Irak, Sir Austen Henry 

Layard Ninive-i ásatásából, Gilgames eposz XI. táblája; London, British Museum) (Fotó: SG) 

 
Az ékírásos szöveg ezen az agyagtáblán megdöbbentően hasonló a bibliai történethez, Noéhoz és az ő 

bárkájához a Teremtés könyvében. A táblát George Smith, egy asszisztens a British Museumban, 

olvasta először 1872-ben, Smith a tábla olvasása közben igen nagy izgalomba jött. A tábla leírja, hogy 

az istenek küldtek egy özönvizet elpusztítani az emberiséget. De Ut-napisthimet Ea isten által titokban 

figyelmeztették, hogy építsen egy hajót biztosítani az emberek és állatok túlélését. Mielőtt a hajó 

biztonságosan kikötött észak Asszíriában a Nitsir hegyen madarakat bocsájtottak szabadon. Ennek a 

történetnek a verziói legalább 1000 évvel korábbról ismertek.   
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Az özönvíz (Gustave Doré) (Free to Copy)  

 

Isten megmutatta hatalmát. „Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, 

mindörökké.” Zsolt. 29,10 „Az emberek először saját kezeik munkájának megsemmisülését 

nézték végig. Pazar épületeiket, szép kertjeiket és ligeteiket, melyekben bálványszobraik 

álltak, villámcsapások pusztították el és a romok mindenfelé szétszóródtak. Az oltárok, 

amelyeken emberáldozatokat mutattak be, ledőltek és imádóik megremegtek az élő Isten 

hatalmától és rádöbbentek, hogy romlottságuk és bálványimádásuk idézte elő pusztulásukat. 

A vihar állandóan növekvő ereje fákat, épületeket, sziklákat és földet döntött egymásra.”45 Az 

özönvíz idején Isten megmutatta haragját az embereknek. Ekkor az özönvíz előtti világ 

hatalmas fáival úgy cselekedett, mint a Libánon czédrusaival. „Az Úr szava czédrusokat 
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tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.” Zsolt. 29,5 „Egyesek a hegycsúcsok magas 

fáihoz erősítették magukat; a vízár azonban kiszaggatta és elnyelte a fákat élő terhükkel 

együtt.”46  Hegyek dőltek el majd szétomlottak, a szilárd sziklák is elmozdultak helyükről. A 

vízár lekoptatta a köveket és elsodorta a földet. „Még a hegy is szétomlik, ha eldől; a szikla is 

elmozdul helyéről; A köveket lekoptatja a víz, a földet elsodorja annak árja:…” Jób. 14,18-19 

A vizek elborították a legmagasabb hegyeket is (1 Móz. 7,19-20). Amikor a vizek 

visszahúzódtak hegyek emelkedtek fel és völgyek ereszkedtek le. „Ő fundálta a földet az ő 

oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, 

a hegyek felett is vizek állottak vala. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek 

szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, a 

melyet fundáltál nékik. Határt vetettél, a melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek 

elborítására.” Zsolt. 104,5-9 Szigetek jöttek létre „ímé a szigeteket mint kis port emeli föl!” 

Ésa. 40,15 Az özönvíz hatalmas változást hozott, teljesen megváltoztatta a föld felszínét, 

domborzatát. Ahol korábban hegyek ékeskedtek most sok helyen eltűntek és völgyek 

foglalták el helyüket. „A ki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket 

haragjában. A ki kirengeti helyéből a földet, úgy hogy oszlopai megrepedeznek.” Jób. 9,5-6 

„…ott, ahol azelőtt síkságok terültek el, most hegyláncok emelkedtek. Ezek az elváltozások hol 

nagyobb, hol kisebb arányúak voltak.”47  A domborzati viszonyok változásából következik, 

hogy az özönvíz előtti világ vizei, folyamai is másként folyhattak, mint napjainkban. 

„Ugyanakkor az ezüstöt és az aranyat, a nemes fákat és a drágaköveket, amelyek a vízözön 

előtti világot gazdagították és díszítették, mivel a föld lakóinak bálványaivá váltak, elrejtette 

az ember szemei és kezei elől. A hullámok földet és sziklákat halmoztak a kincsekre, sőt egyes 

helyeken hegyeket alkottak.”48 „Ahol egykor a föld arany és ezüst kincseit bányászták, ott 

voltak leginkább láthatóak az átok nyomai. A korábban lakatlan területeken, és ott, ahol a 

legkisebb volt a gonoszság, az átok sem volt annyira súlyos.”49 (Ki tudja vajon mi lapul a 

világ leghatalmasabb hegyei a Himalája – vidék alatt mélyen eltemetve? Ahol „tizennégy 

több mint 8000 és hetven, több 7000m magas csúcs”50 van?  Kincsek? Városok? Talán Nód 

földje? – a gonosz Káinnak és leszármazottainak ősi lakhelye?)  „A gyönyörű fák és 

virágtermő bokrok megsemmisültek, Noé azonban magokat gyűjtött és magával vitte a 

bárkába. Isten csodatevő hatalma is élve őrzött meg néhány fajta fát és bokrot a későbbi 

nemzedékek számára. Nem sokkal az özönvíz után fák és növények látszottak mintegy kinőni a 

sziklákból. – „Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen.” Jób. 8,17 – 

Isten gondviselése szétszórta a magokat és a sziklák repedéseibe rejtette, hogy 

megmaradjanak a későbbieknek.”51 Az özönvíz végeztével Noé kibocsátott egy galambot, 

amelynek egy „olajfalevél volt a csőrében.” 1Móz. 8,11(MBT ford.) más fordítás szerint 

„olajágat tartott a csőrében.” Ter 8,11 (Kat. Ford.). Az olajág a békének és az 

engesztelésnek a szimbóluma.52 Végül a bárka kikötött az Ararát egyik hegyén.  

 

Vannak, akik úgy tekintenek az özönvízre, mint helyi áradásokra, de egy helyi áradásba egy 

Brachiosaurus nem hal bele a Biblia szerint, sőt meg sem kottyan neki! Isten az özönvíz után 

megígérte, hogy többet nem pusztítja el a földet a Noé özönvize által. Ha ez az özönvíz nem 

lett volna globális akkor Isten hazudott volna hiszen mind a mai napig mindenfelé 

találkozhatunk kisebb – nagyobb helyi áradásokkal! „Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé 

özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm 

meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.” Ésa. 54,9 „Szövetséget 

kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz 

többé özönvíz a földnek elvesztésére. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én 

örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: Az 

én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És 

lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem 
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az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat 

között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.” 1 Móz. 9,11-15 Isten a 

szivárványt tette a szövetség jelévé, hogy nem lesz többé mindent elpusztító özönvíz. Ha csak 

helyi özönvíz volt akkor miért találkozhatunk mindenütt a szivárvánnyal a földön eső idején? 

Miért kell ezt mindenkinek hirdetni, ha az özönvíz csak helyi esemény volt? Vajon a 

szivárvány azt az üzenetet tudatja velünk, hogy nem lesz többet helyi özönvíz? Vagy pedig 

azt, hogy nem lesz többet globális az egész földet elárasztó özönvíz?!  

 

 
A bárka kiköt az Ararát földjén egy magas hegyen. (Marianne Sopala-Pixabay; kereskedelmi 

felhasználásra ingyenes kép)  

 

 
Fák nőnek a sziklából (Fotó: SG) 
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Az Éden kertjének helye egykor és ma 

 

Isten évezredekkel ezelőtt ültette a gyönyörű kertet, keleten. A pompás Édenkert közepén két 

fa állt az egyik az élet fája volt – gyümölcsének fogyasztása halhatatlanságot, örök életet 

biztosított. A másik a tiltott fa: a jó és gonosz tudásának fája volt (1 Móz. 2,9; 1 Móz. 3,2-3; 1 

Móz. 3,22). A bűneset után az Édenkert még hosszú ideig a földön maradt, de a vízözön előtt 

Isten elragadta, felvitte a Mennybe. Az Úr Jézus halálakor biztosította a vele együtt kereszten 

függő megtért latort, hogy megtérésével joga lesz az elvesztett Éden kertbe való bejutáshoz. 

„velem leszel a paradicsomban.” Luk. 23,43 – mondta neki Jézus. Mivel az elvesztett Éden – 

benne az élet fájával nem semmisült meg, ezért áll az Ígéret: „A kinek van füle, hallja, mit 

mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten 

paradicsomának közepette van.” Jel. 2,7 Az Éden mai helye a harmadik égben van ahová Pál 

el is ragadtatott. „Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, 

nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. És 

tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja), 

Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad 

embernek kibeszélnie.” 2 Kor. 12,2-4 Ma már az Édenkert a mennyei Jeruzsálemen belül 

található (Jel. 21,23-22,1-2). „Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk 

legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.” Jel. 22,14 – a mennyei 

Jeruzsálembe. Isten népének a valaha elveszített Éden a szent várossal, a mennyei 

Jeruzsálemmel együtt öröksége lesz (Zsid. 11,16; Jel. 22,19). A küzdelem végén „A Szent 

Város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngykapuit. Az igazság megtartói 

belépnek rajtuk, és megpillantják az Édent, az ártatlan Ádám otthonát.”53A szent város 

terjedelme bámulatos, mérete gigantikus mintegy 2200 km mindegyik oldala és a magassága 

is. „A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és 

annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. 

És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége 

és magassága egyenlő.” Jel. 21,15-16 Ilyen hatalmas terület az Özönvíz előtti Édenkertnek is 

adhat otthont. Isten az özönvíz előtt elragadta az Édenkertet, de az Édeni folyórendszert nem, 

mely a korabeli kertet öntözte. Amikor az Éden már nem volt a földön folyóvizei még mindig 

áldásul szolgáltak, és a Közel – Kelet meghatározó kultúrái emelkedtek fel általuk. Mózes a 

maga idejében az özönvíz után világosan azonosítja a 4 folyót (lásd. 1 Móz. 2,10-14). Ami 

bizonyítja, hogy az Édeni folyórendszer (a 4 folyó) még az özönvíz után is létezett.   

Különböző Igehelyeken azt látjuk, hogy a mennyben az élet fáját és a többi fát is az élet vize 

táplálja (Jel. 22,1-2; Ezék. 47,12), amely az Isten templomán belül lévő királyiszékből jön ki 

(Jel. 22,1; Ezék. 47,1; Jóel 3,18) Itt tehát már az eredeti 4 főágra szakadó folyó helyett csak 

egy folyóval találkozunk, amely nem ugyanaz, mint a valamikori 4 ágú folyó. (Zak. 14,8 

beszél arról is, hogy az élet vizének folyója 2 ágra szakad.) „Azután megmutatta nekem az 

élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. 

A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz 

termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására 

szolgálnak.” Jel. 22,1-2 (MBT ford.) „És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle 

ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem 

fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly 

ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.” Ezék. 47,12 Az Éden 

termékenysége egészen rendkívüli. Állandóan terem. Fái „havonként új meg új gyümölcsöt 

teremnek”. A múlandóságnak nyoma sincs „leveleik el nem hervadnak”. Leírhatatlan 

szépségben és gazdagságban tündököl minden. „A miket szem nem látott, fül nem hallott és 

embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.” 1 Kor. 2,9 „Véges 

elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.”54  Szimbolikus 
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értelemben az élet vize és az élet fája Krisztust jelképezi (Ján. 3,36). De a Szentírás az 

igazakat is a hervadatlan örök fához hasonlítja (Zsolt. 1,3; Jer. 17,8). A Biblia az élet fáját 

hasonlítja még a nyelv szelídségéhez (Péld. 15,4), az igazak gyümölcséhez (Péld. 11,30), a 

bölcsességhez (Péld. 3,13; 18), és a beteljesült kívánsághoz is (Péld. 13,12).   

  

Az egyiptomiak túlvilágról alkotott elképzelései sok tekintetben megegyeznek azzal, amit a 

Szentírás tanít az eljövendő világról. „Sok sírkép és papirusz mutatja be a túlvilágot 

egymástól eltérő felfogásban, de egy, az egyiptomiaknak különösen kedves motívum többször 

is visszatér. Valóságos paradicsomi táj áll előttünk, melyet mindenféle csatornák szabdalnak 

át, partjukon gyümölcsökkel dúsan megrakott fák. A lelkek ragyogó hófehér ünnepi ruhában 

szántanak, és aratják a hihetetlenül gazdag termést. …”Fala ércből van. Az árpa ötrőfös ott, 

a szára három rőf. A búzája hétrőfös, a kalásza három rőf, a szára négy rőf. A kilenc rőf 

magas ahok valamennyien ezt aratják Ré-Harahti mellett.” Ez a jellemzés olvasható a Sás 

Földjéről a Halottak Könyve 149. Fejezetében. Az 52 centiméteres egyiptomi rőf vagy könyök 

(meh) hosszmértékben számolva óriásokról van itt szó, akik az ő méreteiknek megfelelő 

terményt takarítják be az aranykor uralkodója, a Nap közelében.”55 A Biblia szerint az 

igazak, akik végül öröklik az újjáteremtett földet, nem lesznek tétlenek „Házakat építnek és 

bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.” Ésa. 65,21 Ragyogó fehér 

ruhákba fognak öltözni (Jel. 4,4; Jel. 19,8) ami egyben tisztaságukat is jelképezi. Méretüket 

tekintve visszanőnek majd a faj eredeti méretére „óriások” lesznek, mint amilyenek voltak az 

özönvíz előtti időben (1 Móz. 6,4). „A kínaiak szintén úgy tudták, hogy óriások éltek előttük. 

„Kétszer olyan magas emberek, mint mi” akik valamikor benépesítették a „boldogság 

országát”, de elvesztek, mert nem éltek „az erény törvényei szerint”.”56 Az újjáteremtés által 

a növények és az állatok is visszanyerik eredeti méretüket. Az új Jeruzsálem lakóinak nem 

lesz szükségük alvásra, „És ott éjszaka nem lesz” Jel. 22,5 hanem Isten dicsősége világít majd 

meg mindent (Ésa. 60,19; 60,20). „És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 

világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a 

Bárány. És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai 

az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal 

(éjszaka ugyanis ott nem lesz);” Jel. 21,23-25 A próféciák beteljesedtek és a megváltottak 

örök szeretetben egy nyelven fogják dicsérni Urukat a végtelen korszakokon át.  „A szeretet 

soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, 

megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.” 1 Kor. 13,8   

 

  
Illusztrációk (Fotók: SG) 
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Illusztrációk (Fotók: SG) 
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A világon lévő ősi kultúrákban mindenfelé elterjedt az Élet Fájának ábrázolása kerubokkal 

vagy anélkül. Ez is bizonyítja azt a tényt, hogy valaha az ember a bűntől mentes Édenkertben 

élt az Élet Fája közelében melyből kiűzetett és így felhőtlen boldogságának is vége szakadt. 

„És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubukat és a 

villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” 1 Móz. 3,24 

 

 
Asszír ábrázolás Asszurnaszirpál palotájából (Nimrud; British Museum) (Fotó: SG) 

 

 

 
Mezopotámiai ábrázolás (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 
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Újasszír ábrázolások (Musée du Louvre) (Fotók: SG) 

 

 
Mezopotámiai (Esnunnai) ábrázolás (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

 
Föníciai ábrázolás Kr. e. 8. sz. (Badisches Landesmuseum; Karlsruhe) (Fotó: SG)  
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Ceremoniális vödör díszítésének részlete  

(Kelet Anatólia, Urartu; Ebnöther gyűjtemény, Schaffhausen, Svájc) (Fotó: SG) 
 

 
Nyugat – iráni (Lurisztán) életfa ábrázolás Kr. e. 1000 – 650 (Bronz) (Fotó: SG) 

(Svájc, Bázel, Antikenmuseum)  
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Urartui sisak részlete (bronz) Kr. e. 8. sz. (Karlsruhe, Badisches Landesmuseum) (Fotó: SG) 

 

 
Heverő oroszlánokkal és borjúkkal díszített edény An isten szimbólummal (Dél-Mezopotámia, 

Dzsemdet Nasr; Izrael, Jeruzsálem, Biblia Múzeum) (Fotó: SG) 
 

„És lakozik a farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és 

a kövér barom együtt lesznek,…” Ésa. 11,6  
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Illusztrációk forrása: Plitvicei tavak, Horvátország 

                                                                            Krka Nemzeti Park Horvátország 
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