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Szerintem az Éden 

 

Szerintem az Éden olyan hely, ahol a Föld állatai, a vizek élőlényei és az ég 

madarai békében élnek egymás közt. Az Édenben boldogan élnek a növények és 

az állatok egyaránt. A Föld termékeny, hisz a négy folyó belőle ered. A négy folyó 

akár a négy égtáj, ott kezdődik minden, és az idők végezetén ott is fejeződik be. 

A tökély szimbóluma, Isten tökéletességének legtisztább és legelemibb formája. 

A béke és harmónia világa, közepén a két fával. A két fa szimbolizálja a két 

próbát, amin az életben minden ember végigmegy. Az egyik az élet próbája, 

aminek a szeretet és a jóság a mércéje, a másik a tudásé, melynek pedig az 

engedelmesség és alázatosság. Ádám és Éva az utóbbin elbuktak, paradox 

módon azzal, hogy ettek a fa gyümölcséből. 

A türelem rózsát terem, tartja a mondás, és ha Ádám és Éva megbíztak 

volna Istenben, az a bizonyos rózsa kinyílt volna számukra. Azonban nem minden 

próbát buktak el, ahogyan az emberiség sem. Földi létünk ideje alatt az élet 

próbáját kell kiállnunk. S bármilyen nehéz is néha, megéri a jutalom, hisz lelkünk 

halhatatlan, akár csak az élet fája. Az emberen múlik, hogyan teljesíti az Éden 

próbáit, s a végén rájöhetünk, hogy bizonyos értelemben az Éden minden egyes 

emberben ott van, és minden egyes emberben ott él egy kígyó is. Az Éden 

története példa mindennapjainkra nézve, hogy amikor a kígyó megkísért, 

máshogy cselekedjünk. Az Éden fiai és leányai vagyunk, s ahogy Isten szavakkal 

teremt, az ember szavának is, bizonyos értelemben, teremtő és romboló ereje 

van. Teremtés és rombolás, bűn és erény, jó és rossz mindannyiunkban ott van. 

Ahogy az ember idősödik, úgy változik benne az Éden is. Ádám és Éva 

gáncstalannak lettek teremtve, akár a kisdedek. Azonban idővel a gyermek is 

megismeri a rosszat, akár elődeink, de jónak lenni úgy, hogy képes vagy a rosszra 

is, a legnehezebb. Azonban ha valaki felülkerekedik ezeken a próbákon, 

megüdvözül, és ha mindenki kiállja az Éden próbatételeit, a Földön is beköszönt 

maga az Éden. 


