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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

6. hitelv

A teremtés
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Móz 1:1).
„Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
Mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott”
(Zsolt 33:6, 9).
– Nézd ezt! Itt egy másféle halkövület. Nézd a vastag uszonyait, úgy néznek
ki, mintha kis karok lennének.
A csoportból minden tudós odatömörült. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy ez a hal elkezdett karokat és lábakat fejleszteni, amelyek végül
képessé tették, hogy kimásszon a földre.
– Biztos vagyok benne, hogy ez a halfaj évmilliókkal ezelőtt kipusztult –
mondta az egyik tanult szakember. – Nevezzük el ezt a kövületet tüskéshalnak, és tartsuk egy múzeumban az evolúciós változások bizonyítékaként.
1938 végén a halászok Dél-Afrika partjainál egy nagy és furcsa halat találtak a hálójukban, amely több mint másfél méter hosszú és több mint
húsz kilogramm volt.
– Milyen különleges hal, soha nem fogtunk még hasonlót. Az uszonyai
tömzsiek és vastagok, kis karokként állnak ki a testéből – mondta az egyik
halász.
Valaki a múzeumból meglátta ezt a szokatlan halat, és úgy döntött,
hogy megtartja. A tudósok meghallották, eljöttek megnézni és megdöbbentek. – Ez a hal pontosan olyan, mint a kipusztultnak hitt tüskéshal.
Viszont ez még él! Pedig biztosak voltunk abban, hogy a kövületként talált
fajtársa évmilliókkal ezelőtt kipusztult – kiáltott fel egyikük.
A tudós nem került volna kényes helyzetbe, ha hitt volna Isten teremtő
munkájának leírásában. „Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a
földet, a tengert és mindent, ami azokban van” (2Móz 20:11).
Olyan válaszok után kutatsz az elmédben, amelyek nem válaszolhatók
meg tudományosan egy laboratóriumban? Bőven vannak egymásnak ellentmondó teóriák. Sem az evolúció, sem a teremtés nem igazolható tudo-
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mányos vizsgálattal. Mindkét következtetés előfeltételezéseken alapul – hiten, ha úgy tetszik. Így választanunk kell. Vagy a Bibliában hiszünk, vagy a
tudósok elméleteiben.

Elöljáróban
Mózes a Szentlélek inspirációja alatt megírta a teremtéstörténetet,
ahogy 1Móz 1. és 2. fejezetében találjuk. Ellentmondanak-e ezek a fejezetek
egymásnak, vagy következetesek? Az első fejezet kronológiai sorrendben
beszéli el a teremtés hat napjának eseményeit. A második fejezet a csodálatos hetedik nappal kezdődik. Azután a negyedik vers bemutat egy családot: „Ez a menny és föld teremtésének a története…” Ezzel a kifejezéssel továbbhalad, és beilleszti a történetbe részletesen Ádám és Éva, valamint
édenkerti otthonuk teremtését, ill. megtudunk néhány dolgot az ember természetéről, Isten kormányzásáról és az emberrel kapcsolatos tervéről. Csupán ha szó szerinti, történelmi valóságként fogadjuk el a leírást, akkor van
összhangban a Biblia többi részével.
Ott van persze a nagy kérdés: a teremtés napjai szó szerint értendők,
vagy hosszú időszakokat jelképeznek?
Figyeljük meg, hogy minden nap ezekkel a szavakkal zárul: „Így lett este,
és lett reggel…” (1Móz 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). A Biblia időszámításában a
napok naplementekor kezdődnek: „______________ ____________ pihenjetek nyugalmatok napján” (3Móz 23:32).
Az estétől estéig kifejezés csupán 24 órás periódust jelölhet. Ha Mózes
24 órás időszakot értett a „nap” szó alatt, amikor a harmadik könyvét írta,
gondolhatott-e évezredekre, évmilliókra az első könyve írásakor?
A héber szó, amely „nap”-nak van fordítva, a jom. Számtalan jelentése
van. A szó használatának figyelmes tanulmányozása azonban feltárja,
hogy valahányszor a jom egy meghatározott számmal együtt szerepel mint
melléknév, az szó szerinti napot jelent.
Figyeljük meg, hogy a teremtés hetének utolsó három napja, amelyet a
negyedik napon megteremtett égitest, a Nap határoz meg, ugyanolyan
hosszú, és ugyanúgy az este és reggel viszonylatában jelenik meg. Így
logikus, hogy akkor az első, második és harmadik nap – amelyek szintén
este és reggel kifejezéssel illetnek – ugyanarra az időperiódusra vonatkozik.
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Az elbeszélés megfogalmazása is rövid időszakra utal. Isten szólt, és
azonnal megtörtént.
Ha a teremtés egyes napjai hosszú geológiai periódusokat jelentenek,
akkor probléma jelentkezik a harmadik nap után. A zöld növényzet nem
maradhat életben a folyamatos sötétségben. A levél zöld festékanyaga
fény hiányában gyorsan lebomlik. Ha előbb sok millió év sötét hónapjai teltek volna el, a zöld növényzet kihalt volna. A feljegyzés azt mondja, hogy a
zöld növényzet a harmadik napon jelent meg, és végigélte a teremtés hetét, biztosítva az élelmet a hatodik napon teremtett állatoknak. Ez azt jelenti,
hogy az említett időegységek szó szerinti, ún. szoláris napok.
A virágzó növények beporzása, így szaporodása a rovaroktól függ. Ha a
harmadiktól a hatodik napig évmilliók teltek volna el, akkor a növények
nagy része elpusztult volna, mielőtt a beporzók megjelennek.
A szombat parancsolata világosan kijelenti, hogy hat napon keresztül
dolgozzunk, és nyugodjunk a hetediken (2Móz 20:8-11). A 24 órás szombat a
teremtés szó szerinti hetére emlékeztet bennünket. Ha az első hat nap hoszszú geológiai időszakokat jelölne, a hetedik nap pedig egy szoláris napot,
ahogyan maga Isten mondta 3Móz 23:32-ben, akkor a Teremtő logikátlan
dolgot kérne azzal, hogy ünnepeljünk meg egy 24 órás napot évmilliós időszakokra emlékezve. A negyedik parancsolatnak nem lenne értelme, ha az
egyes napok hosszú periódusokra volnának értendők.
Egyesek tanácstalanok, hogy mit értett Mózes, amikor 1Móz 1:16-ban ezt
írta: „Megalkotta …a csillagokat.” Az égbolt is valóban csak 6000 évvel ezelőtt lett teremtve? A teremtés hete nem foglalja magában az égboltot,
ahol Isten örök idők óta lakik, sem a roppant hatalmas világegyetemet. Ez
a föld ahelyett, hogy Krisztus első teremtménye lenne, talán inkább az utolsó. Az Isten fiai, akiket Jób 1:6-12 említ, kétségkívül nagy távolságokból jöttek Isten roppant nagy világegyeteméből – messze a bűnnel szennyezett
naprendszerünktől. Az a kiváltságunk, hogy erről a parányi bolygóról tanulmányozhatjuk a csillagok dicsőségét.
Nyilvánvaló, hogy ha elfogadjuk a teremtés történetét, ahogy a Biblia
leírja Mózes első könyvében, akkor úgy kell rá tekintenünk, mint Isten csodatettére, amit hat, 24 órás, szó szerinti nap alatt vitt véghez. A Biblia az az
aranyfonál, amelyet Isten az eligazításunkra adott.
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Mérlegelésre
1. Ki hozta létre ezt a világot?
Jn 1:1-3, 14: „Kezdetben volt az ______________, és az Ige _____________
volt, és ________________ volt az Ige.” „Minden általa lett, és nélküle
________________ sem lett, ami ________________.” „Az Ige ______________
________________, közöttünk lakott.” Az Ige Jézust jelenti.
A Szentháromság minden tagja részt vett a teremtésben, de Isten Fia, az
akkor már létező Krisztus, nem csupán megalkotott bennünket, hanem vissza
is vásárolt. Azért teremtette az emberi lényeket, hogy élvezzék a vele való
közösséget.
2. Mi volt a teremtés célja?
Zsolt 19:2: „Az _____________________ hirdetik Isten _________________,
kezének munkájáról beszél a ________________.”
1Móz 1:28: „ _______________________, ___________________________.”
Isten megosztotta velünk a teremtésben való részvétel kiváltságát.
3. Olvasd el 1Móz 1. és 2. fejezetét, és készíts felsorolást arról, hogy Isten
mit teremtett a teremtés hetének egyes napjain!
1. nap
__________________________________________________________________
2. nap
__________________________________________________________________
3. nap
__________________________________________________________________
4. nap
__________________________________________________________________
5. nap
__________________________________________________________________
6. nap
__________________________________________________________________
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7. nap
__________________________________________________________________

Gyakorlati alkalmazás
Sátán arra kísért, hogy ne tulajdonítsunk nagy jelentőséget a teremtésnek. Tudja, hogy ha a bibliai leírás bármely részét elutasítjuk, akkor arra vezethet, hogy semmibe vegyünk, lekicsinyeljünk vagy elutasítsunk számtalan
más bibliai igazságot is.
1. A teremtés a bálványimádás ellenszere.
Ézs 42:8: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom __________________
____________________, sem dicséretemet a __________________________.”
Bármi, amihez jobban ragaszkodunk, mint Istenhez, a bálványunk.
2. Az igaz istentisztelet alapja a teremtés.
Jel 14:7: „Imádjátok azt, aki teremtette a _______________________ és a
____________________, a ____________________ és a ___________________
forrásait!”
3. A szombat a teremtés emléknapja.
1Móz 2:3: „Azután _______________________ és _____________________
Isten a hetedik napot, mivel azon ____________________________________
____________________________ Isten egész _________________________ és
_________________________ munkája után.” Ha az emberek engedelmeskedtek volna Istennek, és megtartják a szombatot szentnek (2Móz 20:8-11),
nem hinnének az evolúcióelméletben, nem lenne nyugtalanság, hanem
csak a Teremtő örömteli ünneplése minden héten.
4. A házasság isteni intézmény.
1Móz 2:18: „Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az _________________
__________________________ lenni, alkotok ____________________________
__________________________.”
Mk 10:9: „Amit tehát az Isten ______________________________________,
ember el ne __________________________.”
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5. A teremtés ad az embereknek helyes önértékelést.
1Móz 1:27: „Megteremtette Isten az embert a maga _________________,
Isten __________________________ teremtette, …őket.”
6. A teremtés biztosítja az igazi közösség alapját.
Mal 2:10: „Hiszen egy ______________ van __________________________,
egy __________________ teremtett bennünket!” Ha elfogadnánk Istent
Atyánknak, és úgy bánnánk a körülöttünk lévő emberekkel, mint testvéreinkkel, nem szűnne-e meg a fajgyűlölet, a vakbuzgság és a negatív megkülönböztetés?
7. A teremtés adja meg a környezetünkért viselt felelősségünk és az igazi
személyes sáfárkodásunk alapját.
1Móz 1:28: „Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten:
_________________________, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg
a földet. _________________________ a tenger halain, az ég madarain és a
földön mozgó __________________ _________________________!”
Minden, amivel rendelkezünk – fizikai, szellemi és lelki javaink –, Isten
ajándéka. Ha nem vagyunk hűséges sáfárok, hogyan nézhetünk szembe a
kérdéssel? „_________________________-e az ember az Istent?” (Mal 3:8)
Jel 11:18: Eljött a te haragod, hogy „________________________________
azokat, akik ______________________________ a földet”.
8. A teremtés tanít meg a fizikai munka méltóságára.
1Móz 2:15: Isten azért helyezte Ádámot és Évát a kertbe, „hogy azt
___________________________________ és ___________________________”.
9. A teremtés kinyilatkoztatja Isten törvényének szentségét.
1Móz 2:16, 17: „A jó és a rossz tudásának fájáról _____________________
_________________________.” Isten törvénye a bűneset előtt is létezett. Isten
parancsa Ádámhoz és Évához, hogy ne egyenek a tiltott gyümölcsből, a
törvény visszatükröződése volt, amely abszolút hűséget kívánt. Isten arra hívta őket, hogy mutassák ki a hűségüket.
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10. A teremtés kijelenti az élet szentségét.
Zsolt 139:16: „____________________________ testemet már látták
____________________________ könyvedben __________________________
meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még ____________
_______________ volt meg belőlük.” Ha abban hinnénk, hogy a protoplazmából alakultunk ki, vagy a majmoktól származunk, elveszítenénk az emberi élet méltósága iránti tiszteletünket. A teremtés emlékeztet bennünket arra,
hogy az élet Isten ajándéka, és az Ő képmására lettünk megalkotva.

Kulcsszavak
Korábban létező anyag: fizikai állomány – szilárd, folyékony vagy légnemű –, amely létezett korábban egy másik állapotban. A teremtésben Isten
nem volt a korábban létező anyagra utalva. Ő szólt és meglett. Ugyanakkor
a már létező anyagot használta Ádám és Éva megteremtéséhez.
Leereszkedés: önkéntesen leszállni egy mélyebb szintre, mint amikor
Krisztus felvette az emberi természetet.

A különbség
Teremtés: az a folyamat, amely által Isten létrehozta a világegyetemet
és az életet. A földre vonatkozóan: hat rövid nap alatt teremtette a földet.
Szavával hozta létre a világokat. A teremtéskor Krisztus szólt, és szavának
azonnal engedelmeskedtek az elemek.
Üdvösség: az a folyamat, amely által Isten megmenti a bűnösöket, és újra a megváltottak családjához tartozhatnak. Az üdvösség nem Isten szavára jött létre, hanem elküldte a Fiát, Jézust, hogy meghaljon a világ bűneiért,
bűnbocsánatot szerezzen, és lehetővé tegye az üdvösséget. Az üdvösség
minden ember számára egy életen át tartó folyamat.

Õszintén hiszem
A dél-amerikai őserdőben egy kutató szokatlan fészekre lett figyelmes,
amelyben a levelek parányi selyemszálakkal voltak összefonva. Nem látott
pókokat, csupán hangyákat, ahogy ott sürgölődtek. Hogyan tudtak ilyen
remekművet létrehozni?
Óvatosan elvagdosta a selyemszálakat, amelyek összetartották a leveleket. Azután figyelt. A hangyák azonnal eltávolították a régi selyemszálakat,
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azután láncot képezve magukból, hidat formáltak az egyik levéltől a másikig. Az első hangya óvatosan egymás mellé húzta a leveleket, hogy a szélei összeérjenek.
Abban a pillanatban hangyadolgozók jelentek meg, mindegyik egy
hangyalárvát hozott magával, amelyek gubót fonnak maguk köré, ahogy
készek a kifejlődésre. A felnőtt hangyák a hangyalárvákat a levelek széléhez érintették azzal a végével, ahonnan a selyemszál utat talál magának,
aztán szakszerűen mozgatták le és fel, előre és hátra, mintegy cikcakköltést
varró varrógép tűje. Mindig, amikor egy újabb öltést akartak, újra odeérintették a lárva alsó részét a kívánt helyhez, addig folytatva az aktust, míg a
fészket teljesen meg nem javították.
Milyen hatalmas Isten az, aki eltervezte ezt a figyelemre méltó mutatványt, amelyet a dzsungel hangyái adnak elő! Ő a te problémáidat is képes megoldani, ugyanúgy, ahogy azokét a hangyákét is.
Ugyanaz, aki az Éden kertjében az élet fáját adta az embernek, az függött értünk a Golgota keresztjén is. Az az Isten, aki kijelentette az első pénteken, hogy a teremtés elvégeztetett, ugyanaz az Isten, aki a keresztre feszítés
péntekén szenvedett, amikor kijelentette, hogy a megváltás elvégeztetett.
Azok a kezek, amelyek a világegyetemet alkották, ugyanazok a kezek,
amelyek átszegezve és vértől szennyesen szereztek örök életet neked.
Fogadd hát el Őt mint azt, aki teremtett téged, és aki most újjáteremt az
Ő isteni képmására.

Imádságom
Örökkévaló Atyám!
Köszönöm, hogy a saját képmásodra megteremtettél. Bár kész lennélek
követni téged, bármerre is vezetsz! Vezess engem az igazságodban! Jézus
nevében kérem. Ámen.
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