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Teremtés vagy evolúció?

Kozmikus vÃ©letlen vagy egy AlkotÃ³
terve? VilÃ¡grengetõ Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©s vagy hatalmi szÃ³? Az elemek esetleges
fordulatÃ¡nak eredmÃ©nye vagy a szeretet mûve? UtalÃ¡s Istenre vagy a kÃ¡osz
megnyilatkozÃ¡sa? A jÃ¶võbe vetett remÃ©nysÃ©g vagy a mÃ¡t uralÃ³ bizonytalansÃ¡g?

Volt idõ,
amikor a fenti kÃ©rdÃ©sekre adott vÃ¡laszok nem voltak szÃ¡momra egyÃ©rtelmûek.
AdventistakÃ©nt nõttem fel. Ennek ellenÃ©re sosem Ã©rtettem vilÃ¡gosan a teremtÃ©s
jelentõsÃ©gÃ©t, noha azt hittem, hogy tisztÃ¡ban vagyok vele. TanulmÃ¡nyoztam az
egyhÃ¡z alapvetõ hitelveit, Ã©s azt hittem, tudom mit jelent, hogy Isten mindenek
teremtõje. Ãšgy vÃ©ltem, hogy MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©ben hiteles dokumentÃ¡ciÃ³jÃ¡t
talÃ¡lom a teremtÃ©snek, miszerint az Ãšr hat szÃ³ szerinti nap alatt alkotta a
mennyet Ã©s a FÃ¶ldet, majd a hetedik napon megpihent.

Mindezt
adottnak vÃ©ltem, nem is gondolva arra, hogy egy nap Ã¶nmagam elõtt is be kell
bizonyÃ-tanom, hogy tÃ©nyleg hiszek a hatodik adventista hitelvben. FelfedezÃ©sem
- Ã©s vele egyÃ¼tt a kÃ¼zdelmem - a fõiskola mÃ¡sodik Ã©vfolyamÃ¡ig vÃ¡ratott magÃ¡ra.

Â
A dÃ¶bbenet

BiolÃ³gia
szakoskÃ©nt sok termÃ©szettudomÃ¡nyos Ã³rÃ¡t hallgattam, amelyek folyamatosan Isten
keze mûvÃ©rõl tettek bizonysÃ¡got a termÃ©szetben. Ã•gy, amikor feliratkoztam a
teremtÃ©s Ã©s az evolÃºciÃ³ vitÃ¡jÃ¡t tÃ¡rgyalÃ³ filozÃ³fiai biolÃ³gia kurzusra, azt
hittem, hogy kÃ¶nnyû dolgom lesz. Mindaddig Ãºgy vÃ©ltem, hogy aki az evolÃºciÃ³
ostoba eszmÃ©jÃ©ben hisz, az csak makacs, mûveletlen ember lehet. A kurzus elsõ
nÃ©hÃ¡ny hetÃ©ben azonban e bekÃ©pzelt meggyõzõdÃ©sem lassan semmivÃ© lett.

Ahogy belemerÃ¼ltem
a teremtÃ©s ellenÃ©ben hozott Ã©s a mellette szÃ³lÃ³ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ Ã©rvekbe, rÃ¡ kellett
jÃ¶nnÃ¶m, hogy az evolÃºciÃ³ eszmÃ©je sem kizÃ¡rÃ³lag elfogult elkÃ©pzelÃ©sekre Ã©pÃ¼l egyes tudomÃ¡nyos bizonyÃ-tÃ©kok alÃ¡tÃ¡masztottÃ¡k Ã¡llÃ-tÃ¡sait. Ã‰s noha a teremtÃ©s
elmÃ©lete mellett is szÃ³ltak tudomÃ¡nyos bizonyÃ-tÃ©kok, sok kÃ©rdÃ©sre nem volt
vÃ¡lasz. A hitem prÃ³bÃ¡ra kerÃ¼lt Ã©s Ã©n megijedtem. Ã‰letemben elõszÃ¶r
megkÃ©rdõjeleztem a hitemet, Ã©s magam sem tudtam, hogy hogyan kezeljem
kÃ©tsÃ©geimet.

A tanÃ¡rom
szerencsÃ©re arra bÃ-ztatott, hogy ne adjam fel olyan egykÃ¶nnyen a hitemet, Ã©s
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azt tanÃ¡csolta, hogy tanulmÃ¡nyozzam Ã©s keressem meg magamnak az igazsÃ¡got. Ã•gy
hÃ¡t eldÃ¶ntÃ¶ttem, hogy imÃ¡val Ã©s nyitott elmÃ©vel utÃ¡najÃ¡rok a kÃ©rdÃ©snek Ã©s
mindkÃ©t elmÃ©letnek tisztes esÃ©lyt adok.

Sokan talÃ¡n
rossz nÃ©ven veszik tõlem, hogy egy kalap alÃ¡ vettem a tudomÃ¡nyt Ã©s a teolÃ³giÃ¡t.
Ã‰n azonban hiszem, hogy helyes kÃ©rdÃ©sfelvetÃ©sekkel Ã©s a SzentlÃ©lek
kÃ©sztetÃ©seire Ã¼gyelve, a tudomÃ¡ny Ã©s a SzentÃ-rÃ¡s egyÃ¼ttes tanulmÃ¡nyozÃ¡sa a
teremtÃ©s jobb megismerÃ©sÃ©re vezethet.

A SzentlÃ©lekre hagyatkozva, felvÃ©rteztem magam a BibliÃ¡val, Ã©s mindkÃ©t
elmÃ©letet tÃ¡mogatÃ³ cikkekkel Ã©s kÃ¶nyvekkel, majd egy kiskanÃ¡llal nekiÃ¡lltam a
tÃ©nyek, elmÃ©letek Ã©s kÃ©rdÃ©sek kÃ¡sahegyÃ©nek. VÃ©gÃ¼l egy meghatÃ¡rozÃ³
kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottam: MindkÃ©t oldalon vannak bizonyÃ-tÃ©kok Ã©s hÃ©zagok, Ã©s
mindkÃ©t elmÃ©let elfogadÃ¡sÃ¡hoz hit kell.

DÃ¶ntÃ©s elõtt

Az azonban,
hogy mindkÃ©t felvetÃ©s elfogadÃ¡sÃ¡hoz hit kell, mÃ©g nem jelenti azt, hogy
mindkettõ egyarÃ¡nt elfogadhatÃ³. Sokkal mÃ©lyebb kÃ©rdÃ©srõl van itt szÃ³. Noha
mindkÃ©t elmÃ©let befogadÃ¡sa hitre Ã©pÃ¼l, mindenkinek egyÃ©nileg kell eldÃ¶ntenie,
hogy mibe helyezi hitÃ©t. Az ember vagy a tudÃ³sok Ã¡ltal felajÃ¡nlott tÃ©nyekbe
helyezi a bizalmÃ¡t, vagy Isten teremtõ SzavÃ¡ba. VÃ©geredmÃ©nyben, a vita
feltÃ©telezÃ©sre szûkÃ¼l le, Ã©s e tÃ©ren a teremtÃ©shÃ-võk elõnyben lehetnek. A
teremtÃ©srõl ugyanis maga a Teremtõ szÃ¡mol be a BibliÃ¡ban.

Az Ã³szÃ¶vetsÃ©gi
prÃ³fÃ©tÃ¡k mindenÃ¼tt Isten teremtõ kezÃ©re utalnak. Ã‰saiÃ¡s az alkotÃ³ ÃšrrÃ³l beszÃ©l,
â€žaki az eget kifeszÃ-tette, Ã©s alapot
vetett a fÃ¶ldnek" (Ã‰sa 51:13). JeremiÃ¡s megerõsÃ-ti,Â hogy Isten â€žereje alkotta a fÃ¶ldet" (Jer 10:12). MalkiÃ¡s is kijelent
â€žegy Isten teremtett bennÃ¼nket!" (Mal
2:10). Isten SzavÃ¡ba vetett hit Ã¡ltal lÃ¡tjuk meg jelenlÃ©tÃ©t a teremtÃ©sben is.
Ã‰s ez messze meghaladja a tudomÃ¡nyos mÃ³dszer korlÃ¡tait.

A tanulmÃ¡nyaim
sorÃ¡n tapasztalt sok kÃ¼zdelem ellenÃ©re - vagy Ã©ppen pont e tanulmÃ¡nyozÃ¡snak
kÃ¶szÃ¶nhetõen - megÃ©rtettem, hogy Isten mindenek Teremtõje. Ebbõl a hitelvbõl
aztÃ¡n sok mÃ¡s hitelv is kirajzolÃ³dik, mint ahogy sok tanulsÃ¡g magÃ¡rÃ³l az
AlkotÃ³rÃ³l is.
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HÃ¡rom ÃºtmutatÃ³

1. A teremtÃ©s visszatÃ¼krÃ¶zi Isten jellemÃ©t.
A teremtÃ©s bepillantÃ¡st ad Isten szeretetÃ©be, Ã©s dicsõsÃ©gÃ©nek
kinyilatkoztatÃ¡sa. Isten szeretetbõl teremtett bennÃ¼nket, annak ellenÃ©re, hogy
tudta, megvÃ¡ltÃ¡si tervre is szÃ¼ksÃ©g lesz. â€žA teremtÃ©sben Isten szeretete nyilvÃ¡nult
meg; azonban Isten a bûnÃ¶s Ã©s megromlott nem megmentÃ©sÃ©Ã©rt hozott ajÃ¡ndÃ©ka
Ã¶nmaga is tÃºlÃ¡radÃ³ bizonysÃ¡got tesz isteni gyengÃ©dsÃ©gÃ©nek Ã©s egyÃ¼ttÃ©rzÃ©sÃ©nek
vÃ©gtelen mÃ©lysÃ©gÃ©rõl" (BizonysÃ¡gtÃ©telek a
gyÃ¼lekezeteknek, 5. k., 739. o.). Isten teremtõ hatalma Ã¡ltal Ã©letet
kaptunk, hogy mÃ¡sok felÃ© megÃ©ljÃ¼k Isten szeretetÃ©t.

2. A teremtÃ©s megalapozza a szombat lÃ©nyegÃ©t, Ã©s
ezzel kÃ¶zvetve megerõsÃ-ti Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek szentsÃ©gÃ©t. â€žAz Ã©n szombatimat megszenteljÃ©tek, hogy
legyenek jegyÃ¼l Ã©n kÃ¶ztem Ã©s tikÃ¶ztetek, hogy megtudjÃ¡tok, hogy Ã©n vagyok az
Ãšr, a ti Istenetek" (Ez 20:20). A szombat Isten felsõbbsÃ©gÃ©re Ã©s uralmÃ¡ra
emlÃ©keztetõ Ã¼nnep. â€žMegtartÃ¡sÃ¡val a fÃ¶ld minden lakÃ³ja hÃ¡lÃ¡san elismeri, hogy
Isten a Teremtõje Ã©s a jogos UralkodÃ³ja" (PÃ¡triÃ¡rkÃ¡k
Ã©s prÃ³fÃ©tÃ¡k, 48. o.).

3. A teremtÃ©s adja meg Ã¶nÃ©rtÃ©kelÃ©sÃ¼nk alapjÃ¡t,
Ã©s ruhÃ¡z fel felelõsÃ©ggel a testÃ¼nk, mint Isten temploma irÃ¡nt. Isten
kÃ©pÃ©re Ã©s hasonlatossÃ¡gÃ¡ra teremtettÃ¼nk; egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ helyet foglalunk el a
vilÃ¡gmindensÃ©gben. Fontosak vagyunk Istennek, az Õ kezÃ©nek mûvei - tisztelettel
kell ezÃ©rt viszonyulnunk sajÃ¡t magunkhoz Ã©s minduntalan teremtõnk
hasonlatossÃ¡gÃ¡ra igyekezni. Ellen G. White szerint Isten eredeti szÃ¡ndÃ©ka az
volt az emberrel, hogy â€žteremtÃ©sÃ©nek koronÃ¡jakÃ©nt az Õ gondolatait fejezze ki
Ã©s dicsõsÃ©gÃ©nek kinyilatkoztatÃ³ja legyen" (BizonysÃ¡gtÃ©telek
a gyÃ¼lekezeteknek, 8. k., 264. o.).

RÃ©ges-rÃ©gen meghoztak egy
dÃ¶ntÃ©st. Egy hatalmas kirÃ¡ly Ã©letet hozott lÃ©tre. Teremtõ erejÃ©t hirdeti a
vilÃ¡gossÃ¡g a nappalnak, Ã©s Ã©g a fÃ¶ldnek beszÃ©li nagysÃ¡gÃ¡t. A szivÃ¡rvÃ¡ny
sokszÃ-nûsÃ©gÃ©t a vizekbe helyezte Ã©s jellemÃ©t a fÃ¶ld vÃ¡sznÃ¡ra festette. Semmibõl
magassÃ¡gos hegyeket alkotott. ParancsolÃ³ szavÃ¡ra gyapjas felhõk szÃ¼lettek,
delfinek szeltÃ©k a tenger habjait, majmok nÃ©pesÃ-tettÃ©k be az erdõk lombjait, az
ember pedig az Istennel jÃ¡rt.

A bûn rombolÃ³
hatÃ¡sa ellenÃ©re a tÃ¶rÃ©keny liliom mÃ©g mindig Istenrõl tesz bizonysÃ¡got.
MindenÃ¼tt Ã©s mindennap felfedezhetjÃ¼k - szeretete, hatalma Ã©s jelenlÃ©te ott van
a teremtÃ©sÃ©ben.

BÃ¼szke vagyok
rÃ¡, hogy Istenem teremtõ Ã©s mindenhatÃ³ tervezõ. Olyan Isten, aki kÃ-vÃ¡ncsivÃ¡
teremtette teremtmÃ©nyeit Ã©s szabadokkÃ¡, hogy az igazsÃ¡got kutassÃ¡k. Hiszem,
hogy egy csodÃ¡s Istent szolgÃ¡lok, aki â€žmindeneket szÃ©ppÃ© Ã©s csodÃ¡ssÃ¡ alkotott."
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Grace Young
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