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A KIsÉRTÉS PSZICHOLÓGIÁJA
"A' kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál. amit az Úristen teremtett.

Ezt mondta az asszonynak: ,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert
valamennyí fájáról?' Az asszony így válaszolt a kígyónak: ,A kert fáinak gyümöl
cséből ehetünk. Isten csak a kert közepéri áIló fa gyümölcséről mondta: Ne egye
tek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.' Erre a kígyó így beszélt az asz
szonyhoz: .Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely
napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik
ismernek jót és rosszat'" (Ter 3,1-5).

Ez az elbeszélés finom lélektani ábrázolásával a bűnre csábítás leírásának iga
zi remekműve. Eugen Drewermann nyomán (Angst und Schul d in der jahwistíschen
Sündenfallerzahlung, Gen 3,1-5/ Concilium, 1976/3. 169-74) próbáljuk feltári és
kifejteni a sorok mögött rejlő érzéseket, gondolatokat, hangulatokat és indító
okokat, hogy világossá váljék előttünk, miben látja a [ahvísta szerző az ember első

bűne rejtélyének nyitját. Éva és a kígyó között lefolyt beszélgetés elemzéséből

nyilvánvaló lesz előttünk a kígyó ravasz taktikája, amellyel lépésről lépésre cél
tudatos biztonsággal csalja kelepcébe a jószándékú, ám kezdettől fogva gyengén
és kellő távlat hiányában védekező asszonyt.

A KIGYÚ "RAVASZSAGA". "A kígyó ravaszabb volt a föld minden állata
nál, amit az Úristen teremtett." - A kígyó ravaszságára eljárásmódjából követ
keztetünk. Itt nincs szó arról, hogy a kígyó "a bőrét is lecseréli", vagy "megvál
toztatja", mínt a Gilgames-eposzban. A jahvista szerző felhasználja a kigyó me
seszerű képét, de nem ezzel magyarázza a rossz eredetét.Lehetséges, hogy a
kígyó a kánaáni termékenység-kultuszban a természet erőit személyesíti meg. Am
a jahvísta elbeszélésében ő is csak olyan állat, "akit" az Úristen teremtett. Ilyen
értelemben tehát nem Istentől független, önálló hatalom, és nem értelmezhető

egyenrangú ellenfélnek Istennel szemben. Ez a lény is - a kígyó -, "aki" olyan
sok rosszat hoz az emberre, Isten teremtménye és mindaz, ami történik, bármily
félelmetes vagy veszélyes is legyen az emberre, végső soron Isten kezében van.
Szó sincs tehát olyan dualízmusról, amely a rossz eredetét Istennel egyenlő ha
talmú lénnyel magyarázná.

A kígyó "ravaszsága" megnyilvánul míndjárt az asszonyhoz intézett első kér
désében: "Ezt mondta az asszonynak: ,Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek
a kert valamennyi fájáról?'" - Ezzel a kérdéssel "injekciózza bele" az asszonyba
ravaszsága fertőző mérgét, Érdeklődik egy isteni parancs felől, mintha csupán
tájékozódni óhajtana. Látszólag teljesen ártatlanul és ártalmatlanul, de már maga
a kérdés megfogalmazása teljesen meghamisít ja és kiforgatja azt, amit Isten pa
rancsolt. Isten ugyanis kifejezetten em mondta: "A kert minden fájáról ehetsz.
De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz"
(Ter 2,16b. 17). Erre a parancsra hivatkozik a kígyó, de úgy kiforgatja azt, az en
gedély és a tilalom közöttí határokat úgy elmossa, hogy homályossá és értelmet
lenné válik az isteni parancs. Elhomályosítja ezzel Isten képét is olyannyira, hogy
az ember már nem tudja, Isten a maga parancsával, illetve tilalmával lehetősé

geket nyitott-e meg az ember előtt, vagy inkább meglevő lehetőségektől fosz
totta meg az embert? - "Csak egy fáról nem szabad ennetek!" - mondta Isten.
Am ebből a tilalomból a kígyó "átköltésében" ez lesz: "A kert nem minden fá
járól ehettek!" Homályba borul így az az isteni engedmény, amely lehetövé tette
a kert gyümölcseinek élvezését - egy fa kivételével. - A kígyó kérdése ezt a
gondolatot sugallja: talán az Isten olyan szőrnyű zsarnok, hogy megteremt egy
csodaszép kertet, elhelyezi benne az embert, azután megtiltja. hogy élvezze a
kertben termő gyümölcsöket, és ezzel a tilalomrnal tantaluszi kínokat okoz a
gyümölcsöt kívánó embernek. Túlzásával azt akarja elérni a kígyó, hogy elide
gerredjék az ember Istentől, hogy Istent mimtegy kényúrnak. kegyetlen zsarnok
nak tartsa. Bizalmatlanságot és gyanakvást hint el Iránta az asszony szívébe,
hogy kérdésessé tegye ezáltal Isten tilalmát. A kígyó csak játszik egy képzelt
lehetőséggel. ám ezt az elképzelést Isten szava mellé állítja, és így a kígyó állí
tása következtében sötét árnyék borul Isten .tilalmára is. Ha ugyanis Isten a
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kert minden fájára kiterjesztette volna az evés tilalmát, akkor 0 nemcsak "ke
ménykezű", hanem "zsarnok és kegyetlen" Isten is lenne, értelmetlen tilalmával
embert kínzó Isten. Isten tilalmának ilyen megkérdőjelezettsége szörnyű rombo
lást visz végbe az asszony lelkében. Közvetlen hatására ugyan az asszony elein
te Isten pártjára áll, és védelmébe veszi öt. Azt teszi, amit minden teodicea, sőt
teológia is tesz: visszatér arra, amit valóban mondott Isten. Igazolni akarja Isten
tiltó szavát. Vajon képes lesz-e erre? Egyáltalán nem. A kígyó kérdésével az
asszonyban elhintett bizalmatlanság és kételkedés folytán már egyáltalán nem
magától értetődő és természetes Isten tilalma. Sőt maga Isten sem az az élet
adó és jóságos, teremtő Úr, aki rendelkezésükre bocsátotta az egész paradicsom
kertet, minden fájával együtt, egy kivételével; Isten képét beárnyékolja már a
gyanakvás és a bizalmatlanság.

AZ ASZONY VALASZA. "Az asszony így válaszolt a kígyónak: A kert fái
nak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert középén álló fa gyümölcséról
mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok." - Maga az a
tény is, hogy az asszony az isteni parancsot még egyszer megismétli, annak' a
jele, hogy mindenképpen szeretné Isten parancsát megtartaní. Semmi esetre sem
akarja elfogadni a kígyó rágalmazását. Megkísérli ezzel "Is,ten Igazolását", vé
dekezik az Isten elleni támadással szemben. Tévesek tehát azok az értelmezések,
amelyek az első ember első bűnében a2J ember "öntudatra ébredését" látják, vagy pe
dig a "Jahvétól elforduló evilági vallásosságba menekülését", A legtudatosabb teoló
giai védekezés sem tehet ennél többet, mint amit az asszony tesz. A tudatosság nyil
vánvalóan megelőzi a bűnt. A kígyó kérdése bizalmatlanságot, gyanakvást ébresztett
az asszonyban, válasza tehát nem csupán "ártatlan gyermeki buzgóság megnyilat
kozása", hanem nagyon is tudatos védekezés a kígyó rágalmazásával szemben.

Az asszony válaszában a kígyó túlzásával szemben maga is egy túlzást állít.
Szerinte Isten azt is mondta arról az egy fáról: "Ne is érintsétek!" Ezzel a túl
zással mintegy maga ad saját magának egy külön 'törvényt. Ebben áll az asszony
poziciójának gyengesége. Mert egy kérdésessé tett parancs nem parancs többé
annak eredeti értelmében. Aki védelmébe vesz egy ilyen parancsot, az már
útban van arra, hogy megszegje. áthágja azt. Mi veszi rá az asszonyt, hogy Isten
tiltó parancsát a maga számára ennyire "kiélezze?" - "ne is érintsétek?" L$lek
taní megfígyelés, hogy ha az ember egy parancsot meg akar szegni, akkor az
adott parancsot a saját "kitalálásaival" még jobban "kiélezi". Ez a rejtett vá
gyakkal szembeni védekezési mechanizmus következménye. A parancs vagy ti
lalom eltúlzásával, nehézségeinek túlhangsúlyozásával. "kiélezésével" emberfelettien
nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik annak megtartása ; így lelkiismeretben mintegy
"felmentést adunk magunknak" a lehetetlennek tűnő parancs, illetve tilalom
alól. "Ad írnpossíbílía nemo tenetur" : lehetetlen dologra senki sincs kötelezve!
- vallja a morális elve is.

A kígyó ravaszul megfogalmazott kérdésével az isteni tilalom került az ér
deklődés középpontjába, és így döbbent rá az asszony egy eddig szunnyadó le
hetőségre: a tilalom elleni cselekvés lehetőségére. A tilalom megszegesének lehe
tőségével viszont valóssá válik a hozzá fűzött büntetés: a halál lehetősége is. Ez. a
lehetőség pedig szorongást ébreszt az asszonyban. így érthető az a feszültség,
amely az asszony lelkében támad. Minthogy megmozdul benne az a vágy is, hogy
a tilalom ellen cselekedjék, ezért toldja meg Isten eredeti tiltó parancsát még
egy külön tilalommal is: "ne érintsétek!" Isten tilalmának megszegése eddig csak
elméletileg látszott lehetségesnek, de most már ez a lehetőség gyakorlativá és
valóssá válik. Ugyanakkor fellép a halálbüntetés fenyegetése miatti szorongás is
az asszonyban (vö. 2,17b). A "biztosítási intézkedés" - (érintés tilalma) - az
asszonynak ezt a szorongását akarja feloldani, ezzel akarja magát megnyugtatni.
Tenni akar valamit az ellen, amire titokban vágyódik, de amit nem szabad meg
tennie. A gyümölcs élvezetét aligha ~hetne megtiltani - gondolja -, ha szabad
lenne magát a gyümölcsfát megérinteni. Mintha a saját kezét akarná lekötözni, ne
hogy hozzá nyúljon a tiltott gyümölcshöz.

Az asszony "pozíciójának gyengesége" abban nyilvánul meg, hogy - bár sze
retne Isten pártjára állni - ezt csak úgy tudja megtenni, hogy félelmetesen
szerong. Habár megtesz minden tőle telhetőt, sőt: meg is toldja még egy tíla
lommal az isteni tilalmat, ám éppen ezzel már el is indult a parancs megszegése
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felé. A kígyó már első kérdésével megszőtte azt a hálót, amelybe beleesik a ha
bozó ember, és ez a háló bárhogyan ficánkol is benne - egyre szerosabbra fűződik

körülötte és a kígyó zsákmányává teszi őt.

Az asszony tehát kísérletet tett arra, hogy megvédelmezze Istent a kígyó
rágalmazásával szemben. Megismételte, sőt megtoldotta tilalmát, megtette. ami
tőle telt. Küzdött a kételkedés ellen, de a szorongás elől nem térhetett ki. Ambár
még ez a szorongás is Isten iránti hűségéről tanúskodik. Még érinteni sem akarja
azt, ami tilos. Másrészt viszont a szorongás felébredő vágyának is a jele: szo
rong és fél, hogy már maga a puszta fizikai közeledés a fához ellenállhatatlan
erővel sodorná őt a bűnbe. Kettős szorongásí irányának metszésí pontjában ott
áll az Isten. Am az Ö képe most annyira elhomályosult, összezsugorodott, hogy
egyáltalán nem úgy jelenik meg, mint Teremtő, mínt Életadó, mínt Segítség a
szorongás leküzdésében, hanem mínt aki oka és forrása ennek a szerongásnak.
Az az Isten, aki az élet forrása és biztosítója volt eddig, most úgy jelenik meg
az asszony előtt, mint fenyegető, halálbüntetést kirovó Isten. A kígyó a továbbiak'
folyamán majd ebbe a gondolatba kapaszkodik bele: Isten nem segítség többé az
asszony számára és hogy egy olyan Istennek fogta pártját, aki' őt halálbüntetéssel
fenyegeti. Igy válik Isten képe szörnyűvé. elviselhetetlenné, és ez a torz isten
kép teszi lehetövé, hogy a kígyó tovább folytassa a maga jól megtervezett ma
nőverezését;

A KÍGYÚ ÚJABB "SAKKHÚzASA". "Erre a kígyó így beszélt az asszony
hoz: .Semmí esetre, nem fogtok meghalni'." - Az Isten jó szándékában való ké
telkedést még visszautasította Éva, de a tilalom kiszélesítése a keserűség érzé
sét kelti benne, és ez megnehezíti hivő engedelmességét. Tabuvá nyilvánította a
"tiltott fát", és már az érintés lehetősége is szorongással töltötte el. A kígyó
támadása most arra irányul, hogy feloldja és megszüntesse az asszonynak a ha
lálbüntetés miatti szorongását. Mintha csak tudná, hogy csupán ez a, szorongás
akadályozza az asszonyt az isteni tilalom áthágásában. Ravasz taktikázásával si
kerűlt elérnie, hogy Isten az asszony értékelésében most már halált hozó erő

szakos lénynek tűnik, akinek részéről életveszély és kárhozat fenyegeti. A kígyó
most azt akarja bebizonyítani, hogy az asszony halál-szorongása felesleges, meg
alapozatlan. Pontosan az ellenkezőjét mondja annak, amit Isten mondott, Igy fogal
maz: "Semmi esetre sem fogtok meghalni!" - Az asszonya fa érintésének tilalmát
Istennek tulajdonította. Lelkében Isten képe már annyira eltorzult, hogy nem árad
belőle vigasz és erő, amely szorongását feloldaná. A kígyó most átveszi Isten
szerepét, szavait az asszony ösztönös élni akarásához intézi. Úgy jár el, mintha
ő adta volna az embernek az életet, ellentétben a "kegyetlenül ölni szándékozó
Istennel". Úgy tesz, míntha ő lenne Isten, az élet forrása. Lehetséges, hogy" a
kígyó valamikor a termékenysegí kultusznak, az emberi életreménységnek a tár
gya volt; ebbena szövegben az a lényeges, hogy itt - miután eltorzította Isten
képét - Isten helyébe lép. Ki lopja az ember szívéből az Istenbe vetett reményt,
magát mutatja reményt és üdvösséget hozának. Belecsalogatja az embert egy
olyan zsákutcába, amelynek a végén ő áll és úgy lép fel, mírrt aki tudója és
megnyitója az egyetlen lehetséges kiútnak.

"Semmi esetre sem fogtok meghalni!" - Ezen szavak nyomán az asszony a
kígyót mintegy "megváltónak" éli meg. Míndez azért lehetséges, mert istenfogalma
eltorzult, Isten-kapcsolata kritikussá vált, Istenbe vetett bizalma megrendült. és
így hihetőnek tűnik az, amit a kígyó mond, ti. hogy ő (a kígyó) adja az életet,
Isten ellenben olyan valaki, akivel szemben nem kell szorongani l "Nem kell meg
halnotok!" 'Ez a mondat akkor igaz, ha az ember megtartja Isten parancsát; a
kígyó ellenben a maga részéről feltétel nélkülivé fogalmazza át ezt amondatot.
Igy. próbálja feloldani az asszony lelkében az Istennel szembeni szorongást. Ra
vaszsága most abban nyilvánul meg, hogy egyáltalán nem szól semmit a tilalom
Tól, feloldja az asszony halál miatti szorongását és megnyugtatja őt.

Ebben a szorongásban ugyanis egybe mosódott Isten képe az általa hozott
"halál-fenyegetéssel", amelyet a tilalom megszegőire rótt ki. A halálbüntetés miattí
szorongás érzése egyesülve az asszony elemi erővel feltörő élni akarásával elsza
kítja őt az élet igazi Forrásától: Istentől. A kígyó most az asszony ösztönös élet
vágyát lovagolja meg. És ismét csak hazudik. Valójában akkor nem kellene meg
halnia az embemek, ha megtartaná Isten parancsát. Am ezen feltétel helyébe
a kígyó most az ellenkező állítást esempószí be. Beszéde így tudatos. keveréke az
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igazságnak és hamisságnak, méghozzá olyan mesteri módon, hogy elfogadhatjuk a
bibliai szerző előre bocsátott állítását: "a kígyó a legravaszabb Isten mínden te-
remtménye közt". .

A kígyót látszólag most is az ember iránti "barátságos érzés" vezeti. Szavai
még most sem tűnnek kísértésnek, hanem inkább segítségnek. Artalmatlannak
látszó érdeklődésével végül is olyan helyzetet teremt, amelyben ő' jelenik meg
életadónak, segítőnek, Isten pedig halált hozó, fenyegető lénynek. Az is nyilván
való, hogy az Istennel való szembehelyezkedés most már semmiféle ellenállást
nem válthat ki az asszonyban, hanem inkább befejezéshez] segíti azt a konflík
tust, amelybe a kígyó fondorlatos mesterkedése következtében jutott. Ez teszi a
kígyó kísértését olyan mesterí remekműve, nehezen áttekinthetővé, lélektani ki
hatásaiban annyira kényszerítő erejűvé. Míndezek után a kígyó "megmagyarázza",
mí volt Isten szándéka a maga tilalmával, és ezzel véglegessé teszi a szakítást
Isten és az asszony között.

DÖNTÖ TAMADAs. "Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, sze
metek : felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismernek jót és rosszat."
A kígyó - míután megszüntette az asszony halálszorongását - most már álta
lános és végső támadásra indul. Ezt a támadást alaposan előkészítette. Miután
feloldotta az asszony lelkében a "halállal fenyegető Isten" miatti szorongást,
most hamis rágalmazással olyannak festi le őt, mint aki irigy és tehetetlen. Is-'
ten - szerinte - csak azért adta ki azt a parancsot, hogy önmagát védelmezze.
Aggód~k, reszket trónjáért. Féltékenven vigyáz arra, hogy az ember megmarad
jon alattvalójának. A kígyó érvelése teljesen meggyőző, persze csak annak fel
tételezésében, ha az asszony Istent már egyáltalán nem tekinti élete forrásának
és segítőjének, hanem fenyegető ellenségnek. Isten tehát - a kígyó szerínt 
nem azért adta ki szigorú parancsát, mintha az emberekre lenne gondja, hogy óvja
őket szerencsétlenségtől,haláltól, hanem azért, mert csak saját magával törő

<lik. A megígért büntetés szigorúsága saját gyengeséget akarja leplezní. Azért
fenyegetőzik halálbüntetéssel, mert neki magának is halálszorongásaí vannak, és
az őt magát fenyegető halálos veszélyt igyekszik áthárítani az emberre.

Ebből Iogikusan következik, hogy Isten az ember részéről nagyon is sebezhető.
Indítóokai: rosszakarat, irigység, szorongás saját helyzete míatt, Nem az emberek
érdekében, hanem saját érdekében mondta ki azt a tilalmat. Hatalma tehát nem
hatalom, hanem tehetetlenség. Irigység, féltékenység, önvédelem rejlik az em
berek iránt mutatott óvó védelem helyén. Az istenkép teljes eltorzítása ez. Hi
szen egy olyan Isten, aki irigy az emberekre, és saját életben maradása érdeké
ben kell is, hogy irigy legyen, az nem is érdemel mást, mint hogyelnyomónak
lássuk és tartsuk, akire joga van az embernek is irigykednie, és ha gyengesége
még nyilvánvaUóvá is lesz, akkor meg is érdemli, hogy fellázadjon ellene az
ember és letaszitsa őt trónjáról.

Az elnyomó és mindent megtiltó Istennek a képe, amellyel a kígyó kezdetben
csak [átszadozní látszott, most egyre élesebb vonásokban rajzolódik ki. Megdob
bentően következetesek azok a lépések, amelyek idáig vezettek. Eleinte
még küzdött az asszony, hogy ennek az Istenneik pártját fogja és mellette kiáll
jon, de kételkedés és szorongás gyötörte. Azután a kígyó megszüntette a halál
miatti szorongását és a maga pártjára állította. A kígyó így Isten szeropébe
csempészte be magát: most már ő tűnik az asszony barátjának és Isten tűnik el
lenségének. ., Most már arra biztatja az asszonyt, hogy. ezzel a "féltékeny" Isten
nel szemben lázadjon fel, érezze magát Istenhez hasonlónak.

Az asszonynak - a kígyó szerint - nem kell egyetlen önmaga fölött álló
lénytől sem félnie. Isten míatt sem kell szoronganía, hanem inkább Istennek kell
őmiatta szerongania. Így rnegszűnt mínden olyan akadály, amely az asszonyt
visszatarthatta volna a Kárhozatos lépéstől. Az az ígéret: "Olyanok lesztek, mint
{lZ Isten!" annak a meggyőződésnek a hátteréből villan elő, hogy hiszen volta
képpen márís "olyanok, mint az Isten." Istennel teljesen egyenrangúnak érzi
így magát az ember, elég nagynak ahhoz, hogy kihívja maga ellen Isten irigy
ségét, Isten és az ember szembenállása, amely eddig csak az asszony aggódó' szo
rongásaban tükröződött, most valódi szembeszállássá lesz; az ember' most úgy
érzi: valóban ellensége az Isten!

Arthur SChopenhauer leírja egy francia tudósítás nyomán, hogyan fog meg
egy kígyó egy kis mókust az erdőben. A mókus nagy igyekezettel sürgölődik;
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hordja fiainak az élelmet a fészekbe... Egyszer csak egy összetekeredett kígyó
fejét felemelve tekintetét mereven rászegezi. Ettől kezdve a mókus mozgása za
varodottá válik, ide-oda futkos, majd egyre lejjebb ereszkedik, és végül a kígyó
torkába veti bele magát.

Nem bizonyos, hogy a jahvísta szerző ismerte a kígyó zsákmányszerzésének
ezt a módját, A kísértési történet kezdetén a kígyót "ravasznak" nevezi, minden
élőlénynél ravaszabbnak. és ez a ravaszság az, amely végül is bűnbe és romlás
ba dönti az asszonyt, aki pedig nem sokkal előbb még érinteni sem akarta a
tiltott fát, aki megpróbált - szorongással telten is - védekezni, mégis a kígyó
furfangos mesterkedése következtében végül is nem lát más kiutat, rnínt hogy
egyenesen a "kígyó torkába zuhanjon". Ha az ember vétkezik - véli a jahvista
szerző -, a szorongás az, ami bűnbe viszi. A szorongás abban az emberi ter
mészetben ébred fel, amelyet maga Isten teremtett, amely hozzá tartozik teremt
ményi mívoltához. Az ember csak Istenben nyugodhatna meg, szerongása csak
Benne oldódhatna fel. Am ha Istenbe vetett bizalma - a meghamisított istenkép
következtében - görcsös szorongássá fajul, bárhogy erőlködik is az ember, már
nincs kiút - és a ravaszul megszőtt hálóban vergődő ember Isten ellensége és
a kígyó zsákmánya lesz.

VAN KIÚTl A kísértés tehát felnagyítja Isten tilalmát, meghamisítja Isten
képét bennünk, szorongást kelt a büntetéssel fenyegető Istennel szemben. Másrészt
eltakarja előlünk a kísértő túlzásait, hazugságait. hamis ábrándokat, illúziókat
kelt bennünk. Az eltúlzott tilalom lehetetlennek tünteti fel az isteni parancs
megtartását. és felmentést ad "alóla. A bűn tűnik jónak, a parancs megtartása rossz
nak, vagy lehetetlennek. A kísértő tűnik életadónak, Isten: halálbüntetéssel fe
nyegetőnek.

Az ember győzelmének esélyére már a Teremtés könyve utal: "Ellenkezést
vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé, Ö szét
tiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (3,15). "Azért jelent meg az Isten
fia, hogy a sátán művét romba döntse" (lJn 3,8). A kísértések legyőzésére

Jézus adott példát (Mt 4,1-11 par). Határozott és azonnali visszautasítás, hűsé

ges kitartás Isten és a lelki értékek mellett, az alázat és a szolgálat vállalása a
"könnyebb út" helyett: mindezt Istenhez tapadó hűséges szeretetben: ez képesít
arra, hogy a kígyó ravasz csapdáít elkerüljük. valódi szándékát észrevegyük és
Isten mellett kitartsunk még a halálszorongásban is. "Ki szakíthat el minket
Krisztus szerétetétől? Nyomor vagy szükség? üldöztetés vagy éhínség, ruhátlan
ság, életveszély vagy kard? . o. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki
szeret minket. Biztos vagyok ugyanis, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem ma
gasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el bennünket Isten
szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van" (Róm 8,35-39).
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Der Mensch am Anrang, (Paulinus, Trter, 1970). - P. Morant: Die Antange der Menschheit
(Riiber. Luzern2 1962). - Go v. Rad: Das 1. Buch Moses (Vandenhoek und Ruprecht, Göt
tingen, 1961). - W. Trtlling: Denn Staub bist du (Herder, Freiburg, 1965)0 - Co Wester
mann: Genesis, Biblischer Kommentar (Neukirchener Verlag, 1969-74). - W. Zimmerli:
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