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6. A teremtés

Isten mindenek Teremtõje. Teremtõ munkÃ¡jÃ¡nak hiteles tÃ¶rtÃ©netÃ©t a SzentÃ-rÃ¡s nyilatkoztatta ki. Hat nap alatt alkotta az
Ãšr "a mennyet Ã©s a fÃ¶ldet", valamint minden fÃ¶ldi Ã©lõlÃ©nyt Ã©s az elsõ hÃ©t hetedik napjÃ¡n megpihent. Befejezett tere
munkÃ¡jÃ¡nak Ã¡llandÃ³ emlÃ©kezetÃ©Ã¼l megalapÃ-totta a szombatot. Az elsõ emberpÃ¡r mint a teremtÃ©s koronÃ¡ja Isten
kÃ©pÃ©re Ã©s hasonlatossÃ¡gÃ¡ra teremtetett. Nekik adatott a fÃ¶ld Ã©s az azon lÃ©võ minden teremtmÃ©ny feletti felelõssÃ
uralom, mivel Isten gondjukra bÃ-zta, hogy vigyÃ¡zzanak arra. Amikor a teremtÃ©s befejezõdÃ¶tt, Isten dicsõsÃ©ge kijelentette:
"ImÃ© igen jÃ³". (1MÃ³z 1:2; 2MÃ³z 20:8â€“11; Zsolt 19:1â€“7; 33:6â€“9; 104; Zsid 11:3)

A Biblia beszÃ¡molÃ³ja egÃ©szen egyszerû. Isten teremtõi parancsÃ¡ra azonnal elõÃ¡llt az Ã©g, a FÃ¶ld, a tenger Ã©s minden,
ami azokban van (lÃ¡sd 2MÃ³z 20:11). MindÃ¶ssze hat nap kellett ahhoz a vÃ¡ltozÃ¡shoz, ami â€ža kietlen Ã©s puszta" FÃ¶ldet
teljesen kifejlett Ã¡llatokkal Ã©s nÃ¶vÃ©nyekkel bõvÃ¶lkÃ¶dõ, kÃ¡prÃ¡zatosan szÃ©p bolygÃ³vÃ¡ tette. FÃ¶ldÃ¼nket Isten vilÃ¡g
tiszta, ragyogÃ³ szÃ-nekkel, formÃ¡kkal Ã©s illatokkal dÃ-szÃ-tette, csodÃ¡latos Ã-zlÃ©ssel, a rÃ©szletek Ã©s feladatok
pontossÃ¡gÃ¡val Ã¡llÃ-totta Ã¶ssze.

AzutÃ¡n Isten â€žmegnyugovÃ©k" - megÃ¡llt, hogy Ã¼nnepeljen, Ã©lvezze munkÃ¡ja gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©t. E hat nap szÃ©psÃ©gÃ
fensÃ©gÃ©nek emlÃ©ke mindÃ¶rÃ¶kkÃ© emlÃ©kezetes marad, azÃ©rt, mert akkor megpihent. VessÃ¼nk egy rÃ¶vid pillantÃ¡
kezdetekrõl szÃ³lÃ³ bibliai beszÃ¡molÃ³ra!

â€žKezdetben teremtÃ© Isten az eget Ã©s a FÃ¶ldet" (1MÃ³z 1:1). A FÃ¶ldet vÃ-z Ã©s sÃ¶tÃ©tsÃ©g borÃ-totta. Az elsõ napon
kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lasztotta a vilÃ¡gossÃ¡got a sÃ¶tÃ©tsÃ©gtõl, a vilÃ¡gossÃ¡got â€žnappalnak", a sÃ¶tÃ©tsÃ©get â€žÃ©jszakÃ¡nak"

A mÃ¡sodik napon elvÃ¡lasztotta a vizeket - kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lasztotta az atmoszfÃ©rÃ¡t a FÃ¶ldhÃ¶z tartozÃ³ vÃ-ztõl - megteremtve
ezÃ¡ltal az Ã©let feltÃ©telÃ©t.

A harmadik napon Isten egy helyre gyûjtÃ¶tte a vizet, kialakÃ-tva a tengert Ã©s a szÃ¡razfÃ¶ldet. EzutÃ¡n felÃ¶ltÃ¶ztette a
csupasz vÃ-zpartokat, dombokat Ã©s vÃ¶lgyeket. â€žHajta tehÃ¡t a fÃ¶ld gyenge fÃ¼vet, maghozÃ³ fÃ¼vet az õ neme szerint,
gyÃ¼mÃ¶lcstermõ fÃ¡t, amelynek gyÃ¼mÃ¶lcsÃ©ben mag van, az õ neme szerint." (1MÃ³z 1:12)

A negyedik napon teremtette a Napot, a Holdat Ã©s a csillagokat, hogy â€žlegyenek jelek, Ã©s meghatÃ¡rozÃ³i Ã¼nnepeknek,
napoknak Ã©s esztendõknek". A Nap nappal, a Hold Ã©jjel â€žuralkodik" (1MÃ³z 1:14â€“16).

A madarakat Ã©s a vÃ-zi Ã¡llatokat Isten az Ã¶tÃ¶dik napon teremtette, â€žaz õ nemÃ¼k szerint" (1MÃ³z 1:21). Ez arra utal, ho
az Ã¡ltala teremtett Ã¡llatok sajÃ¡t fajtÃ¡juk szerint folyamatosan szaporodnak.

A hatodik napon hozta lÃ©tre az Ã¡llati Ã©let magasabb formÃ¡it. SzÃ³lt: â€žHozzon a fÃ¶ld Ã©lõ Ã¡llatokat nemÃ¼k szerint;
barmokat, csÃºszÃ³-mÃ¡szÃ³ Ã¡llatokat Ã©s szÃ¡razfÃ¶ldi vadakat nemÃ¼k szerint" (1MÃ³z 1:24).
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Majd pedig, a teremtÃ©s mûvÃ©nek koronÃ¡jakÃ©nt, megteremtette az embert â€žaz Õ kÃ©pÃ©re, Isten kÃ©pÃ©re teremtÃ©
asszonnyÃ¡ teremtÃ© õket" (1MÃ³z 1:27). â€žÃ‰s lÃ¡tÃ¡ Isten, hogy minden, amit teremtett vala, Ã-mÃ©, igen jÃ³." (1MÃ³z 1:31

Â
Isten teremtõ szava

â€žAz Ãšr szavÃ¡ra lettek az egek - Ã-rta a zsoltÃ¡ros -, Ã©s szÃ¡jÃ¡nak leheletÃ©re minden seregÃ¼k" (Zsolt 33:6). Hogyan ha
ez a teremtõ szÃ³?

A teremtõ Ige Ã©s a mÃ¡r meglevõ anyag. MÃ³zes szavai: â€žMonda Isten", vezetik be a teremtÃ©s hat napjÃ¡nak fensÃ©ges
esemÃ©nyeit kivÃ¡ltÃ³ isteni parancsot (1MÃ³z 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24). Minden parancs teremtõ energiÃ¡val feltÃ¶ltve
hangzott el, â€ža kietlen Ã©s puszta" FÃ¶ldet paradicsommÃ¡ vÃ¡ltoztatva.â€žÕ szÃ³lt, Ã©s meglett, Õ parancsolt, Ã©s elõÃ¡llo
33:9) A vilÃ¡g valÃ³ban â€žIsten beszÃ©de Ã¡ltal teremtetett" (Zsid 11:3).

A teremtõ szÃ³ nem fÃ¼ggÃ¶tt a mÃ¡r meglevõ anyagtÃ³l (ex nihilo). â€žHit Ã¡ltal Ã©rtjÃ¼k meg, hogy a vilÃ¡g Isten beszÃ©de
teremtetett, hogy ami lÃ¡thatÃ³, a lÃ¡thatatlanbÃ³l Ã¡llott elõ." (Zsid 11:3) Bizonyos alkalmakkor ugyan Isten felhasznÃ¡lt
korÃ¡bban lÃ©tezõ anyagot - Ã•dÃ¡mot Ã©s a nagytestû Ã¡llatokat a fÃ¶ld porÃ¡bÃ³l formÃ¡lta, Ã‰vÃ¡t pedig Ã•dÃ¡m oldalbordÃ
(1MÃ³z 2:7, 19, 22) -, de vÃ©gsõ soron Isten teremtett minden anyagot.

Â
A teremtÃ©s tÃ¶rtÃ©nete

Sok kÃ©rdÃ©st vetettek mÃ¡r fel MÃ³zes elsõ kÃ¶nyvÃ©nek teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netÃ©vel kapcsolatban. A Biblia elsõ kÃ¶nyvÃ©
szereplõ kÃ©t teremtÃ©si leÃ-rÃ¡s vajon ellentmond-e egymÃ¡snak, vagy pedig Ã¶sszecsengenek? A teremtÃ©s napjait szÃ³
szerint kell-e Ã©rteni, vagy hatalmas idõszakokat jelÃ¶lnek? ValÃ³ban mindÃ¶ssze 6000 Ã©ve teremtette Isten az egeket, a
Napot, a Holdat Ã©s a csillagokat?

A teremtÃ©s tÃ¶rtÃ©nete. A Biblia kÃ©t feljegyzÃ©se a teremtÃ©s tÃ¶rtÃ©netÃ©rõl - az egyik 1MÃ³z 1:1â€“2:3, a mÃ¡sik pedig
Ã¶sszhangban Ã¡ll egymÃ¡ssal.

Az elsõ beszÃ¡molÃ³ idõrendi sorrendben beszÃ©li el minden dolog teremtÃ©sÃ©t.

A mÃ¡sodik beszÃ¡molÃ³ a kÃ¶vetkezõ szavakkal kezdõdik: â€žEz az Ã©gnek Ã©s a FÃ¶ldnek eredete..." Ehhez hasonlÃ³
kifejezÃ©sekkel vezeti be 1MÃ³zes a csalÃ¡di tÃ¶rtÃ©neteket (vÃ¶. 1MÃ³z 5:1; 6:9; 10:1). Ez a leÃ-rÃ¡s az ember helyÃ©t
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hatÃ¡rozza meg a teremtett vilÃ¡gban. Nem szigorÃºan idõrendi, inkÃ¡bb arra mutat rÃ¡, minden mÃ¡ssal az volt Isten cÃ©lja,
hogy az embernek megfelelõ kÃ¶rnyezetet teremtsen.[1] Az elsõ beszÃ¡molÃ³nÃ¡l tÃ¶bb rÃ©szletet kÃ¶zÃ¶l Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va
valamint az Ã‰denkert kÃ¶rnyezetÃ©nek megteremtÃ©sÃ©rõl. EzenkÃ-vÃ¼l tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st ad az ember termÃ©szetÃ©rõl Ã
uralomrÃ³l. E kÃ©t teremtÃ©si beszÃ¡molÃ³ csak akkor van Ã¶sszhangban a SzentÃ-rÃ¡s tÃ¶bbi rÃ©szÃ©vel, ha valÃ³sÃ¡gosna
tÃ¶rtÃ©nelmileg hitelesnek fogadjuk el.

A teremtÃ©s napjai. A Biblia kÃ©t teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netÃ©nek napjai valÃ³sÃ¡gos 24 Ã³rÃ¡s idõszakokat jelÃ¶lnek. Jellemzõ a
kÃ¶vetkezõ kifejezÃ©s arra, hogy Isten Ã³szÃ¶vetsÃ©gi nÃ©pe hogyan mÃ©rte az idõt: â€žeste Ã©s reggel" (1MÃ³z 1:5, 8, 13,
31), ami egy-egy napot jelÃ¶lt, estÃ©vel vagyis naplementÃ©vel kezdõdõen (lÃ¡sd 3MÃ³z 23:32; 5MÃ³z 16:6). Semmi sem
igazolnÃ¡, ha azt mondanÃ¡nk, hogy ez a kifejezÃ©s valÃ³sÃ¡gos napot jelÃ¶lt MÃ³zes harmadik kÃ¶nyvÃ©ben, MÃ³zes elsõ
kÃ¶nyvÃ©ben pedig tÃ¶bb ezer vagy tÃ¶bb milliÃ³ Ã©vet.

1MÃ³zes 1-ben a napnak fordÃ-tott hÃ©ber szÃ³ a jÃ³m. Amikor a jÃ³m-mal hatÃ¡rozott szÃ¡m jÃ¡r egyÃ¼tt, mindig valÃ³sÃ¡gos
24 Ã³rÃ¡s napot jelent (pÃ©ldÃ¡ul 1MÃ³z 7:11; 2MÃ³z 16:1) - ez Ãºjabb utalÃ¡s arra, hogy a teremtÃ©si beszÃ¡molÃ³ szÃ³ szerin
24 Ã³rÃ¡s napokat emlÃ-t.

A TÃ-zparancsolat is bizonyÃ-tja, hogy MÃ³zes teremtÃ©si beszÃ¡molÃ³jÃ¡ban valÃ³sÃ¡gos napokrÃ³l van szÃ³. A negyedik
parancsolatban ezt mondja Isten: â€žMegemlÃ©kezzÃ©l a szombatnaprÃ³l, hogy megszenteljed azt. Hat napon Ã¡t
munkÃ¡lkodjÃ¡l, Ã©s vÃ©gezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Ãšrnak, a te Istenednek szombatja; semmi dolgot se tÃ©gy
azon... Mert hat napon teremtÃ© az Ãšr az eget Ã©s a FÃ¶ldet, a tengert Ã©s mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig
megnyugovÃ©k. AzÃ©rt megÃ¡ldÃ¡ az Ãšr a szombat napjÃ¡t, Ã©s megszentelÃ© azt" (2MÃ³z 20:8â€“11).

Isten ÃºjbÃ³l rÃ¶viden elmondja a teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netet. Minden nap (jÃ³m) teremtõ munkÃ¡val telt el, Ã©s a teremtÃ©s hetÃ
a szombat volt a csÃºcspontja. A 24 Ã³rÃ¡s szombatnap tehÃ¡t a teremtÃ©s valÃ³sÃ¡gos hetÃ©nek Ã¡llÃ-t emlÃ©ket. Ã‰rtelmet
volna a negyedik parancsolat, ha a teremtÃ©s napjai korszakokra nyÃºlnÃ¡nak.[2]

Akik 2Pt 3:8-at idÃ©zve - â€žEgy nap az ÃšrnÃ¡l olyan, mint ezer esztendõ" - prÃ³bÃ¡ljÃ¡k bizonyÃ-tani, hogy a teremtÃ©s napja
valÃ³sÃ¡gos 24 Ã³rÃ¡s napok voltak, azok megfeledkeznek arrÃ³l a tÃ©nyrõl, hogy ugyanez a vers Ã-gy fejezõdik be: â€žÃ©s ez
esztendõ, mint egy nap". Isten szavÃ¡nak hitelessÃ©gÃ©t kÃ©rdõjelezik meg azok, akik a teremtÃ©s napjain ezer Ã©veket vagy
tÃ¶bb milliÃ³, sõt milliÃ¡rd Ã©vet Ã©rtenek - Ã©s Ã©ppen azt teszik,amire a kÃ-gyÃ³ kÃ-sÃ©rtette Ã‰vÃ¡t.

Mit jelent az â€žegek" kifejezÃ©s? Vannak, akiket - teljesen Ã©rthetõ mÃ³don - zavarba ejtenek azok a versek, amelyekben az
Ã¡ll, hogy Isten megteremtette â€žaz eget Ã©s a FÃ¶ldet" (1MÃ³z 1:1; vÃ¶. 2:1; 2MÃ³z 20:11), majd pedig megalkotta a Napot, a
Holdat Ã©s a csillagokat a teremtÃ©s hetÃ©nek negyedik napjÃ¡n, 6000 Ã©vvel ezelõtt (1MÃ³z 1:14â€“19). Akkor jÃ¶tt volna lÃ©
minden Ã©gitest?

Isten nem a teremtÃ©si hÃ©t sorÃ¡n hozta lÃ©tre az egeket, ami Ã¶rÃ¶ktõl fogva a lakÃ³helye. 1MÃ³z 1. Ã©s 2. fejezetÃ©ben
szereplõ â€žegek" szÃ³ minden bizonnyal Napunkra Ã©s naprendszerÃ¼nkre vonatkozik.

Nagyon is valÃ³szÃ-nû, hogy Krisztus nem elsõkÃ©nt, inkÃ¡bb utoljÃ¡ra teremtette a FÃ¶ldet. A Biblia kÃ©pet mutat be arrÃ³l,
hogy Isten fiai - feltehetõleg az el nem bukott vilÃ¡gok Ã•dÃ¡mjai - Isten elÃ© jÃ¡rultak a vilÃ¡gegyetem egy tÃ¡voli pontjÃ¡n (JÃ³b
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1:6â€“12). Az ûrkutatÃ¡sok sorÃ¡n eddig nem fedeztek fel mÃ¡s lakott bolygÃ³kat. Ezek minden bizonnyal az ûr igen tÃ¡voli
pontjÃ¡n lehetnek - jÃ³val tÃºl a bûntõl szennyezett naprendszerÃ¼nk kÃ¶rÃ©n, ami a bûn fertõzÃ©se miatt lett elkÃ¼lÃ¶nÃ-tve

Â
A teremtÃ©s Istene

Milyen Isten a Teremtõnk? Vajon a vÃ©gtelen Isten Ã©rdeklõdÃ©st tanÃºsÃ-t irÃ¡ntunk - vilÃ¡gegyeteme egy eldugott zugÃ¡nak
parÃ¡nyi porszemei irÃ¡nt? A FÃ¶ld megteremtÃ©se utÃ¡n mÃ©g nagyobb Ã©s mÃ©g jobb dolgokkal folytatta a teremtÃ©st?

Gondviselõ Isten. A Biblia teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©nete Istenrõl szÃ³l elõszÃ¶r, Ã©s csak azutÃ¡n tÃ©r rÃ¡ az emberekre. Ez arra uta
hogy Isten az Ã©g Ã©s a FÃ¶ld megteremtÃ©sÃ©vel tÃ¶kÃ©letes kÃ¶rnyezetet akart lÃ©trehozni az emberisÃ©gnek. Az embe
Ã©s a nõ - Isten ragyogÃ³ mestermûve volt.

E leÃ-rÃ¡s gondos tervezõnek mutatja be Istent, aki tÃ¶rõdik teremtmÃ©nyeivel. Kertet Ã¼ltetett az embernek, Ã©s feladatÃ¡ul
adta, hogy mûvelje azt. Olyannak teremtette az embert, hogy kapcsolatot tudjon vele tartani. Nem erõszakkal ki
kÃ©nyszerÃ-tett, termÃ©szetellenes kapcsolatot akart, hanem a vÃ¡lasztÃ¡s szabadsÃ¡gÃ¡val teremtette meg õt, Ãºgy, hogy
kÃ©pes legyen szeretni Ã©s szolgÃ¡lni IstenÃ©t.

Ki volt a teremtõ Isten? A SzenthÃ¡romsÃ¡g minden szemÃ©lye rÃ©szt vett a teremtÃ©s munkÃ¡jÃ¡ban (1MÃ³z 1:2, 26). Az aktÃ
teremtõ mÃ©gis Isten Fia, az Ã¶rÃ¶ktõl fogva Krisztus volt. A teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©net bevezetõjÃ©ben MÃ³zes a kÃ¶vetkezõt Ã-r
â€žKezdetben teremtÃ© Isten az eget Ã©s a FÃ¶ldet". Ezeket a szavakat idÃ©zve, JÃ¡nos pontosan meghatÃ¡rozza Krisztus
szerepÃ©t a teremtÃ©sben. â€žKezdetben vala az Ige, Ã©s az Ige vala IstennÃ©l, Ã©s Isten vala az Ige... Minden õÃ¡ltala lett,
nÃ©lkÃ¼l semmi sem lett, ami lett." (Jn 1:1â€“3) KÃ©sõbb pedig, mÃ©g ugyanebben a szakaszban, JÃ¡nos teljesen vilÃ¡gossÃ¡
teszi, hogy kirõl is Ã-r. â€žAz Ige testtÃ© lett, Ã©s lakozÃ©k mikÃ¶zÃ¶ttÃ¼nk." (Jn 1:14) JÃ©zus volt a Teremtõ, aki szavÃ¡val h
lÃ©tre a FÃ¶ldet (lÃ¡sd Ef 3:9; Zsid 1:2).

Isten szeretetÃ©nek bemutatÃ¡sa. Milyen mÃ©lysÃ©ges Isten szeretete! Amikor Krisztus szeretõ gonddal tÃ©rdelt Ã•dÃ¡m fÃ¶lÃ
hogy megformÃ¡zza az elsõ ember kezÃ©t, tudnia kellett: egy nap majd emberi kezek bÃ¡ntalmazzÃ¡k Ã©s feszÃ-tik keresztre.
Bizonyos Ã©rtelemben a teremtÃ©s Ã©s a kereszt Ã¶sszekapcsolÃ³dik, mert Krisztus, a Teremtõ â€žmegÃ¶letett a vilÃ¡g alapÃ
Ã³ta" (Jel 13:8). Nem tÃ©rÃ-tette el a teremtÃ©s munkÃ¡jÃ¡tÃ³l az sem, hogy mint Isten, elõre tudta,[3] mi kÃ¶vetkezik majd. A
Golgota vÃ©szterhes fellegei Ã¡rnyÃ¡ban Krisztus az Ã©let leheletÃ©t lehelte Ã•dÃ¡m orrÃ¡ba, mikÃ¶zben tisztÃ¡ban volt azzal,
hogy ez a teremtõi tette fosztja meg majd Õt magÃ¡t az Ã©let leheletÃ©tõl. A teremtÃ©s alapja a felfoghatatlan szeretet.

Â
A teremtÃ©s cÃ©lja

A szeretet indokolja Isten minden tettÃ©t, mert Isten szeretet (1Jn 4:8). Nemcsak azÃ©rt teremtett bennÃ¼nket, hogy mi
szerethessÃ¼k Õt, hanem hogy Õ is szerethessen bennÃ¼nket. Szeretete kÃ©sztette arra, hogy a teremtÃ©s Ã¡ltal egyik
legnagyobb adomÃ¡nyÃ¡val - az Ã©lettel - ajÃ¡ndÃ©kozzon meg bennÃ¼nket. Utal arra a Biblia, hogy mi a cÃ©lja Istennek a
vilÃ¡gegyetemmel Ã©s lakÃ³ival?
https://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 November, 2022, 12:16

Hetednapi Adventista Egyház

Isten dicsõsÃ©gÃ©nek bemutatÃ¡sa. Isten a teremtmÃ©nyei Ã¡ltal mutatja be dicsõsÃ©gÃ©t. â€žAz egek beszÃ©lik Isten dicsõ
kezeinek munkÃ¡jÃ¡t hirdeti az Ã©gboltozat. Nap napnak mond beszÃ©det; Ã©j Ã©jnek ad jelentÃ©st. Nem olyan szÃ³, sem oly
beszÃ©d, amelynek hangja nem hallhatÃ³; szÃ³zatuk kihat az egÃ©sz FÃ¶ldre, Ã©s a vilÃ¡g vÃ©gÃ©re az õ mondÃ¡suk." (Zsolt
19:2â€“5)

MiÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g Isten dicsõsÃ©gÃ©nek ilyen szÃ©les kÃ¶rû bemutatÃ¡sÃ¡ra? A termÃ©szet bizonysÃ¡got tesz Istenrõl.
az a szÃ¡ndÃ©ka, hogy teremtmÃ©nyei a Teremtõre irÃ¡nyÃ-tsÃ¡k mindenki figyelmÃ©t. â€žMert ami Istenben lÃ¡thatatlan, tudn
az Õ Ã¶rÃ¶kkÃ© valÃ³ hatalma Ã©s istensÃ©ge, a vilÃ¡g teremtÃ©sÃ©tõl fogva az Õ alkotÃ¡saibÃ³l megÃ©rtetvÃ©n meglÃ¡ttat
õk menthetetlenek" (RÃ³m 1:20) - Ã-rja PÃ¡l.

Amint Isten a termÃ©szet dolgai Ã¡ltal magÃ¡hoz vonz bennÃ¼nket, egyre tÃ¶bbet tudunk meg tulajdonsÃ¡gairÃ³l, olyan
tulajdonsÃ¡gokrÃ³l, amelyeket a magunk Ã©letÃ©ben is kialakÃ-thatunk. Isten jellemÃ©nek tÃ¼krÃ¶zÃ©sÃ©vel pedig dicsõsÃ©
adunk neki, betÃ¶ltve a cÃ©lt, amiÃ©rt teremttettÃ¼nk.

A vilÃ¡g benÃ©pesÃ-tÃ©se. A Teremtõnek nem az volt a szÃ¡ndÃ©ka, hogy a FÃ¶ld magÃ¡nyos, Ã¼res bolygÃ³ legyen, hanem
akarta, hogy benÃ©pesÃ-tsÃ©k (Ã‰sa 45:18). Amikor az elsõ ember Ãºgy Ã©rezte, hogy tÃ¡rsra van szÃ¼ksÃ©ge, Isten
megteremtette az asszonyt (1MÃ³z 2:20;1Kor 11:9). Ã•gy hozta lÃ©tre a hÃ¡zassÃ¡g intÃ©zmÃ©nyÃ©t (1MÃ³z 2:22â€“25). A Te
nemcsak az Ãºj teremtett vilÃ¡g feletti uralommal ajÃ¡ndÃ©kozta meg õket, hanem e szavaival: â€žSzaporodjatok Ã©s
sokasodjatok" (1MÃ³z 1:28), azt a kivÃ¡ltsÃ¡got is adta nekik, hogy õk is rÃ©szt vehetnek a teremtÃ©sben.

Â
A teremtÃ©s jelentõsÃ©ge

Az emberek hajlanak arra, hogy figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyjÃ¡k a teremtÃ©s tanÃ¡t. â€žKit Ã©rdekel - mondjÃ¡k -, hogyan teremtet
Isten a FÃ¶ldet?! Csak azt kell tudnunk, hogyan juthatunk a Mennybe!" Pedig az Isten teremtõi voltÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ tanÃ-tÃ¡s â€ža
keresztÃ©ny Ã©s biblikus teolÃ³giai gondolkodÃ¡s megkerÃ¼lhetetlen alapja".[4] SzÃ¡mos alapvetõ bibliai elv az isteni
teremtÃ©sben gyÃ¶kerezik.[5] ValÃ³jÃ¡ban, ha tudjuk, hogyan teremtette Isten â€žaz eget Ã©s a FÃ¶ldet", az vÃ©gÃ¼l is
hozzÃ¡segÃ-thet a JelenÃ©sek kÃ¶nyve Ã-rÃ³ja, JÃ¡nos Ã¡ltal lÃ¡tott Ãºj Ã©g Ã©s Ãºj FÃ¶ld felÃ© vezetõ Ãºt megtalÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz
kÃ¶vetkezik tehÃ¡t a teremtÃ©s tanÃ¡bÃ³l?

A bÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡s ellenszere. Istent teremtõi volta kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zteti meg minden mÃ¡s istentõl (1KrÃ³n 16:24â€“27; Zsolt
96:5â€“6;Ã‰sa 40:18â€“26; 42:5â€“9; 44). Azt az Istent kell imÃ¡dnunk, aki teremtett minket, Ã©s nem azokat, amiket mi alkottu
Teremtõi Ã©rdemeire valÃ³ tekintettel megilleti teljes szÃ¶vetsÃ©ges hûsÃ©gÃ¼nk. BÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡s minden olyan kapcsolat
ami megzavarja ezt a szÃ¶vetsÃ©ges viszonyt, Ã©s Ã-gy Isten Ã-tÃ©lete alÃ¡ esik. TehÃ¡t a Teremtõ irÃ¡nti hûsÃ©gÃ¼nk Ã©le
kÃ©rdÃ©se.

Az igazi istentisztelet alapja. IstentiszteletÃ¼nknek az az alapja, hogy Õ a Teremtõnk, mi pedig a teremtmÃ©nyei vagyunk
(Zsolt 95:6). Ennek fontossÃ¡gÃ¡ra utal, hogy ez a gondolat szerepel abban a felhÃ-vÃ¡sban, ami Krisztus visszatÃ©rÃ©se elõtt
a FÃ¶ld minden lakÃ³jÃ¡nak szÃ³l: â€žImÃ¡djÃ¡tok azt, aki teremtette a Mennyet Ã©s a FÃ¶ldet, Ã©s a tengert Ã©s a vizek forrÃ
(Jel 14:7)
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A szombat a teremtÃ©s emlÃ©kÃ¼nnepe. Isten azÃ©rt rendelte el a hetedik nap, a szombat megÃ¼nneplÃ©sÃ©t, hogy hetente
emlÃ©keztessen: teremtmÃ©nyei vagyunk. A szombat a kegyelem ajÃ¡ndÃ©ka volt, ami nem a mi tetteinkrõl, hanem IstenÃ©irõ
szÃ³l. KÃ¼lÃ¶nleges Ã¡ldÃ¡sban rÃ©szesÃ-tette ezt a napot, Ã©s megszentelte, mert azt akarta, sose felejtsÃ¼k el: a munka
mellett az Ã©let rÃ©szÃ©t kell kÃ©peznie a Teremtõvel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek, a nyugalomnak Ã©s Isten bÃ¡mulatra mÃ©ltÃ³
teremtmÃ©nyei Ã¼nneplÃ©sÃ©nek (1MÃ³z 2:2â€“3). Ennek fontossÃ¡gÃ¡t hangsÃºlyozandÃ³, a teremtÃ©s Ã¶rÃ¶k jelekÃ©nt Ã
jelkÃ©pekÃ©nt a Teremtõ az erkÃ¶lcsi tÃ¶rvÃ©ny szÃ-vÃ©be helyezte a parancsot, hogy ne feledkezzÃ¼nk el teremtõi hatalma
szent emlÃ©kÃ¼nnepÃ©rõl (2MÃ³z 20:8â€“11; 31:13â€“17; Ez 20:20; lÃ¡sd e kÃ¶nyv 19. fejezetÃ©t).

A hÃ¡zassÃ¡g Istentõl szÃ¡rmazÃ³ intÃ©zmÃ©ny. A teremtÃ©s hete sorÃ¡n vezette be Isten a hÃ¡zassÃ¡got mint isteni intÃ©zmÃ
SzÃ¡ndÃ©ka szerint ez a kÃ©t ember kÃ¶zÃ¶tti szent egysÃ©g felbonthatatlan; a fÃ©rfi â€žragaszkodik felesÃ©gÃ©hez", Ã©s â
ketten egy testtÃ©" (1MÃ³z 2:24; lÃ¡sd Mk 10:9; Ã©s e kÃ¶nyv 22. fejezetÃ©t).

Az igazi Ã¶nÃ©rtÃ©kelÃ©s alapja. A teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©netben az Ã¡ll, hogy Isten a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re formÃ¡lt bennÃ¼nket. Eb
az ember igazi Ã©rtÃ©ke. Ez a gondolat nem ad helyet Ã¶nmagunk lebecsÃ¼lÃ©sÃ©nek. ValÃ³ban egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ helyet
kaptunk a teremtÃ©sben azzal a rendkÃ-vÃ¼li kivÃ¡ltsÃ¡ggal, hogy Ã¡llandÃ³ kapcsolatban lehetÃ¼nk a Teremtõvel, Ã©s egyre
inkÃ¡bb hasonlÃ³vÃ¡ vÃ¡lhatunk hozzÃ¡.

Az igazi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g alapja. Isten az AtyÃ¡nk a teremtÃ©s jogÃ¡n (Mal 2:10), amibõl az egÃ©sz emberisÃ©g testvÃ©risÃ©ge
kÃ¶vetkezik. Õ az AtyÃ¡nk, mi pedig a gyermekei vagyunk. Isten kÃ©pÃ©re teremttettÃ¼nk mindannyian, nemtõl, fajtÃ³l,
mûveltsÃ©gtõl vagy pozÃ-ciÃ³tÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l. Ha az emberek megÃ©rtenÃ©k, Ã©s alkalmaznÃ¡k ezt az elvet, azzal
kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lhetõ lenne a fajgyûlÃ¶let, a fanatizmus Ã©s a diszkriminÃ¡ciÃ³ minden formÃ¡ja.

SÃ¡fÃ¡rsÃ¡g. Isten teremtett bennÃ¼nket, ezÃ©rt az Õ tulajdonÃ¡t kÃ©pezzÃ¼k. Ebbõl az kÃ¶vetkezik, hogy szent felelõssÃ©gÃ
hûsÃ©gesen gazdÃ¡lkodni fizikai, szellemi Ã©s lelki kÃ©pessÃ©geinkkel. Kifejezett hÃ¡lÃ¡tlansÃ¡g, ha cselekedeteinkben a
Teremtõtõl teljesen fÃ¼ggetlenÃ-tjÃ¼k magunkat (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 20. fejezetÃ©t).

FelelõssÃ©ggel tartozunk kÃ¶rnyezetÃ¼nkÃ©rt. A teremtÃ©skor Isten az elsõ fÃ©rfit Ã©s asszonyt kertbe helyezte (1MÃ³z 2:8)
Meghagyta nekik, mûveljÃ©k a fÃ¶ldet, Ã©s hajtsÃ¡k uralmuk alÃ¡ az Ã¡llatokat (1MÃ³z 1:28). Ez arra utal, hogy Istentõl kapott
felelõssÃ©gÃ¼nk vÃ©deni kÃ¶rnyezetÃ¼nket.

A kÃ©tkezi munka mÃ©ltÃ³sÃ¡ga. A Teremtõ azt kÃ©rte Ã•dÃ¡mtÃ³l: â€žmûvelje Ã©s õrizze" az Ã‰den kertjÃ©t (1MÃ³z 2:15). A
munka mÃ©ltÃ³sÃ¡gÃ¡rÃ³l tanÃºskodik az is, hogy Isten ezt a hasznos foglalatossÃ¡got adta az embernek a tÃ¶kÃ©letes
vilÃ¡gban.

A vilÃ¡gegyetem Ã©rtÃ©ke. A teremtÃ©s minden fokÃ¡n Isten azt mondta, amit alkotott, â€žjÃ³" (1MÃ³z 1:10, 12, 17, 21, 25), am
befejezte a teremtÃ©st, kijelentette, az egÃ©sz â€žigen jÃ³" (1MÃ³z 1:31). A teremtett anyag tehÃ¡t lÃ©nyegÃ©ben nem rossz,
hanem jÃ³.
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A borÃºlÃ¡tÃ¡s, a magÃ¡nyossÃ¡g Ã©s a cÃ©ltalansÃ¡g ellenszere. A teremtÃ©si tÃ¶rtÃ©net arra mutat rÃ¡, hogy Isten mindent
bizonyos cÃ©llal teremtett, Ã©s a dolgok nem a fejlõdÃ©s vÃ©letlenszerû lÃ¡ncolatai nyomÃ¡n alakultak ki. A Teremtõnek az vol
szÃ¡ndÃ©ka, hogy az emberisÃ©g Ã¶rÃ¶kkÃ© kapcsolatban legyen vele. Ha megÃ©rtjÃ¼k, hogy Isten cÃ©llal teremtett
bennÃ¼nket, akkor az Ã©let tartalmassÃ¡ Ã©s gazdaggÃ¡ vÃ¡lik, szertefoszlik az a fÃ¡jdalmas Ã¼ressÃ©g Ã©s elÃ©gedetlensÃ
amirõl oly sokan beszÃ©lnek, mert Isten szeretete lÃ©p azok helyÃ©be.

Isten tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek szentsÃ©ge. Isten tÃ¶rvÃ©nye lÃ©tezett mÃ¡r a bûneset elõtt. Az emberek el nem bukott Ã¡llapotukban
alÃ¡vetettÃ©k magukat annak. Az volt Isten szÃ¡ndÃ©ka a tÃ¶rvÃ©nnyel, hogy Ã³vjon az Ã¶npusztÃ-tÃ¡stÃ³l, bemutassa a
szabadsÃ¡g hatÃ¡rait (1MÃ³z 2:17), õrizze Isten orszÃ¡ga polgÃ¡rainak boldogsÃ¡gÃ¡t Ã©s bÃ©kÃ©jÃ©t (1MÃ³z 3:22â€“24; lÃ¡sd
18. fejezetÃ©t).

Az Ã©let szentsÃ©ge. Az Ã©let Teremtõje tovÃ¡bbra is rÃ©szt vesz az emberi Ã©let kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ban, szenttÃ© tÃ©ve ezÃ¡lta
DÃ¡vid magasztalja Istent, mert rÃ©sze volt az õ szÃ¼letÃ©sÃ©ben is. â€žBizony, te alkottad vesÃ©imet, te takargattÃ¡l engem
anyÃ¡m mÃ©hÃ©ben. Magasztallak, hogy csodÃ¡latosan megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztettÃ©l... Nem volt elrejtve elõtted az Ã©n csontom,
amikor titokban formÃ¡ltattam Ã©s idomÃ-ttattam, mintegy a fÃ¶ld mÃ©lyÃ©ben. LÃ¡ttÃ¡k szemeid az Ã©n alaktalan testemet, Ã
kÃ¶nyvedben ezek mind be voltak Ã-rva."(Zsolt 139:13â€“16) Ã‰saiÃ¡snÃ¡l az Ãšr Ãºgy utal magÃ¡ra, mint aki â€žAlkotÃ³d, any
mÃ©hÃ©tõl fogva" (Ã‰sa 44:24). Az Ã©let Isten ajÃ¡ndÃ©ka, ezÃ©rt tiszteletben kell tartanunk, sõt erkÃ¶lcsi kÃ¶telessÃ©gÃ¼
rÃ¡.

Â
Isten teremtõi munkÃ¡jÃ¡nak folytatÃ¡sa

Isten mÃ¡r befejezte volna a teremtÃ©st? A teremtÃ©si beszÃ¡molÃ³ ezzel a mondattal zÃ¡rul: â€žElvÃ©geztetÃ©k az Ã©g Ã©s
Ã©s azoknak minden serege" (1MÃ³z 2:1). Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©g megerõsÃ-ti, hogy Isten â€ža vilÃ¡g megalapÃ-tÃ¡sÃ¡tÃ³l kezdve
bevÃ©gezte" a teremtÃ©st (Zsid 4:3). Azt jelentenÃ© ez, hogy mÃ¡r nem hat Krisztus teremtõi energiÃ¡ja? Ellenkezõleg! A
teremtõ Ige tovÃ¡bbra is hat, kÃ¼lÃ¶nfÃ©le Ãºton-mÃ³don.

1. Krisztus Ã©s teremtõ szava. A teremtÃ©s utÃ¡n 4000 Ã©vvel egy rÃ³mai szÃ¡zados Ã-gy szÃ³lt Krisztushoz: â€žCsak szÃ³lj e
szÃ³t, Ã©s meggyÃ³gyul az Ã©n szolgÃ¡m" (Mt 8:8). JÃ©zus pedig, Ã©ppen Ãºgy, mint a teremtÃ©skor tette, szÃ³lt - Ã©s a szol
meggyÃ³gyult. JÃ©zus fÃ¶ldi szolgÃ¡lata sorÃ¡n az a teremtõerõ, amely Ã©letet vitt Ã•dÃ¡m Ã©lettelen testÃ©be, feltÃ¡masztotta
halottakat, Ã©s Ãºj Ã©letre keltette azokat a szenvedõket, akik segÃ-tsÃ©gÃ©rt folyamodtak hozzÃ¡.

2. A teremtõ Ige ma. Sem a mi vilÃ¡gunkat, sem a vilÃ¡gegyetemet nem Ã¶nmagukban meglevõ erõ tartja mûkÃ¶dÃ©sben,
hanem a teremtõ Isten õrzi Ã©s tartja fenn. Õ az, â€žaki beborÃ-tja az eget felhõivel, esõt kÃ©szÃ-t a fÃ¶ld szÃ¡mÃ¡ra, Ã©s fÃ¼
sarjaszt a hegyeken; aki megadja tÃ¡plÃ¡lÃ©kÃ¡t a baromnak, a hollÃ³ fiaknak, amelyek kÃ¡rognak" (Zsolt 147:8â€“9; vÃ¶. JÃ³b
26:7â€“14). SzavÃ¡val tart fenn mindent, Ã©s â€žminden Õbenne Ã¡ll fenn" (Kol 1:17; vÃ¶. Zsid 1:3).

TestÃ¼nk minden egyes sejtjÃ©nek mûkÃ¶dÃ©se Istentõl fÃ¼gg. Minden lÃ©legzetvÃ©tel, minden szÃ-vdobbanÃ¡s, minden
alkalom, amikor a szemÃ¼nkkel pislogunk, a szeretõ Teremtõ gondoskodÃ¡sÃ¡rÃ³l Ã¡rulkodik. ,,Õbenne Ã©lÃ¼nk, mozgunk Ã©
vagyunk." (ApCsel 17:28)
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Isten teremtõi hatalma nemcsak a teremtÃ©sben mûkÃ¶dÃ¶tt, hanem a megvÃ¡ltÃ¡sban Ã©s a helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sban is. Isten
ÃºjjÃ¡teremti az emberek szÃ-vÃ©t (Ã‰sa 44:21â€“28; Zsolt 51:10). â€žAz Õ alkotÃ¡sa vagyunk - mondta PÃ¡l -, teremtetvÃ©n
Krisztus JÃ©zusban, jÃ³ cselekedetekre" (Ef 2:10). â€žHa valaki Krisztusban van, Ãºj teremtÃ©s az." (2Kor 5:17) A vilÃ¡gûrt a
megszÃ¡mlÃ¡lhatatlanul sok csillagrendszerrel benÃ©pesÃ-tõ Isten ma is hasznÃ¡lja teremtõi hatalmÃ¡t, hogy akÃ¡r a
legmÃ©lyebbre sÃ¼llyedt bûnÃ¶st is ÃºjjÃ¡teremtse a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re.

Ez a megvÃ¡ltÃ³, helyreÃ¡llÃ-tÃ³ erõ nem korlÃ¡tozÃ³dik csupÃ¡n arra, hogy csak megvÃ¡ltoztassa az emberi Ã©letet. Ugyanaz a
hatalom, amely egykor megteremtette az eget Ã©s a FÃ¶ldet, a vÃ©gÃ-tÃ©let utÃ¡n ÃºjjÃ¡ is fogja tenni - Ãºj Ã©s fensÃ©ges
teremtÃ©st, Ãºj eget Ã©s Ãºj FÃ¶ldet alkotva belõlÃ¼k (Ã‰sa 65:17â€“19; Jel 21, 22).

Â
TeremtÃ©s Ã©s megvÃ¡ltÃ¡s

TehÃ¡t JÃ©zus Krisztusban talÃ¡lkozik a teremtÃ©s Ã©s a megvÃ¡ltÃ¡s. Hihetetlen vilÃ¡gegyetemet Ã©s tÃ¶kÃ©letes vilÃ¡got te
A teremtÃ©s Ã©s a megvÃ¡ltÃ¡s kÃ¶zÃ¶tti pÃ¡rhuzam Ã©s ellentÃ©t egyarÃ¡nt fontos.

a) A teremtÃ©s idõtartama. A teremtÃ©skor Krisztus szÃ³lt, Ã©s parancsa azonnal teljesÃ¼lt. A teremtÃ©s munkÃ¡ja Krisztus
erõvel teljes szava hatÃ¡sÃ¡ra ment vÃ©gbe, nem pedig az egyik formÃ¡bÃ³l a mÃ¡sikba tÃ¶rtÃ©nõ Ã¡talakulÃ¡sok rendkÃ-vÃ¼l
hosszÃº idõszakai Ã¡ltal. Krisztus hat nap alatt teremtett meg mindent. De miÃ©rt kellett hozzÃ¡ hat nap? Vajon nem lett
volna elÃ©g, ha csak egyszer szÃ³l, Ã©s ezzel egy szempillantÃ¡s alatt lÃ©trehoz mindent? TalÃ¡n Ã¶rÃ¶mÃ©t lelte abban a ha
napban, amÃ-g bolygÃ³nk kialakult. Esetleg ezt a â€žhosszabb" idõt azzal magyarÃ¡zhatjuk, hogy minden teremtett dologban
kÃ¼lÃ¶n Ã©rtÃ©ket lÃ¡tott, vagy talÃ¡n a hÃ©tnapos hÃ©ttel pÃ©ldÃ¡t akart adni a munka Ã©s a pihenÃ©s kÃ¶rforgÃ¡sÃ¡ra, am
szÃ¡mÃ¡ra eltervezett.

Az Ã¼dvÃ¶ssÃ©get viszont nemcsak szavÃ¡val szerzi meg. Az ember megmentÃ©sÃ©nek folyamata Ã©vezredeken Ã-vel Ã¡t,
amibe beletartozik a rÃ©gi Ã©s az Ãºj szÃ¶vetsÃ©g, Krisztus harminchÃ¡rom Ã©s fÃ©l Ã©ves fÃ¶ldi Ã©lete Ã©s az azutÃ¡n kÃ¶
kÃ¶zel 2000 Ã©ves mennyei kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡sa. Roppant hosszÃº idõ - a SzentÃ-rÃ¡s idõrendje szerint mintegy 6000 Ã©v a
teremtÃ©s Ã³ta -, Ã©s az emberek mÃ©g mindig nem tÃ©rtek vissza az Ã‰denkertbe.

A teremtÃ©shez Ã©s az ÃºjjÃ¡teremtÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges idõben mutatkozÃ³ nagy kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g is arrÃ³l tanÃºskodik, hogy
tettei mindig az emberisÃ©g javÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k. A teremtÃ©s rÃ¶vid ideje azt tÃ¼krÃ¶zi, hogy kifejlett embert hozott lÃ©tre, aki
Ã©lvezheti teremtett vilÃ¡gÃ¡t. A szeretõ Isten jellemÃ©vel ellentÃ©tben Ã¡llt volna, ha a teremtÃ©s befejezÃ©sÃ©t a hosszÃº
idõszakokon Ã¡t tartÃ³ fokozatos fejlõdÃ©s folyamatÃ¡val kÃ©slelteti. Az ÃºjjÃ¡teremtÃ©sre adott idõ pedig arra mutat, hogy
szeretetÃ©bõl fakadÃ³an, Isten a lehetõ legtÃ¶bb embert meg akarja menteni (2Pt 3:9).

b) Krisztus teremtõi munkÃ¡ja. Ã‰denben Krisztus kimondta a teremtõ IgÃ©t. Betlehemben â€žaz Ige testtÃ© lett, Ã©s lakozÃ©
mikÃ¶zÃ¶ttÃ¼nk" (Jn 1:14) - maga a Teremtõ is a teremtett vilÃ¡g rÃ©szÃ©vÃ© vÃ¡lt. Milyen mÃ©lysÃ©ges leereszkedÃ©s! Az
nem lÃ¡thatta, amikor Krisztus a vilÃ¡got megteremtette, viszont sokan szemtanÃºi lehettek, amint hatalmÃ¡val megnyitotta
a vak szemÃ©t (Jn 9:6â€“7), a nÃ©ma szÃ¡jÃ¡t (Mt 9:32â€“33), meggyÃ³gyÃ-totta a leprÃ¡sokat (Mt 8:2â€“3), Ã©s Ã©letre keltet
halottakat (Jn 11:14â€“45).
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Krisztus mÃ¡sodik Ã•dÃ¡mkÃ©nt, az emberisÃ©g Ãºj kezdetekÃ©nt jÃ¶tt el (RÃ³m Â 5). Ã‰denben Õ adta az embernek az Ã©le
ember pedig fÃ¡ra feszÃ-tette Õt a GolgotÃ¡n. A Paradicsomban az Isten kÃ©pÃ©re teremtett ember magasan Ã¡llt, a GolgotÃ¡n
az Ember ernyedten fÃ¼ggÃ¶tt, mint egy bûnÃ¶zõ. A teremtÃ©si hÃ©t pÃ©ntekÃ©n Ã©s a keresztre feszÃ-tÃ©s pÃ©ntekÃ©n i
elhangzott: â€žElvÃ©geztetett!" - a teremtõi munka befejezÃ©sÃ©t jelÃ¶lve (1MÃ³z 2:2; Jn 19:30). Az egyiket Krisztus IstenkÃ©
mÃ¡sikat emberkÃ©nt tette, az egyiket hatalmas erõvel, a mÃ¡sikat emberi szenvedÃ©s Ã¡ltal; az egyiket meghatÃ¡rozott idõre, a
mÃ¡sikat az egÃ©sz Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gra; az egyiket az elbukÃ¡s lehetõsÃ©gÃ©vel, a mÃ¡sikat a SÃ¡tÃ¡n fÃ¶lÃ¶tti diadallal.

Krisztus tÃ¶kÃ©letes isteni keze adott elõszÃ¶r Ã©letet az embernek, Ã©s Ã¡tszegezett keze ad majd Ã¶rÃ¶k Ã©letet neki. Mert
nemcsak megteremtette, hanem ÃºjjÃ¡ is teremtheti az embert. MindkÃ©t teremtÃ©s egyarÃ¡nt Krisztus mûve - egyik sem
â€žtermÃ©szetes" fejlõdÃ©s eredmÃ©nye.

Isten a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re teremtett bennÃ¼nket, Ã©s arra szÃ³lÃ-t fel, adjunk dicsõsÃ©get neki. A teremtÃ©s koronÃ¡jakÃ©nt Is
hÃ-v mindannyiunkat: lÃ©pjÃ¼nk kapcsolatba vele, naponta igÃ©nyeljÃ¼k Krisztus ÃºjjÃ¡teremtõ erejÃ©t, hogy mÃ©g teljesebb
tÃ¼krÃ¶zhessÃ¼k kÃ©pÃ©t Isten dicsõsÃ©gÃ©re.

Â
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