
Gen; 1:1-2-4. Gen; 1:1.  (Gen. = Genezis, azaz keletkezés, származás, eredet. Mózes első könyvét nevezzük így.) 
Ez a kedves történet a Biblia első lapján, mely már a legkisebbeknek készült Gyermekbibliákban is kihagyhatatlanul 
szerepel, s mely az ovihittanoknak is törzsanyaga, hatalmas intellektuális kihívás elé állította, és mélyen megosztotta a 
keresztyén világot. Sokaknak elbotlást okoz a hit útján, mert annyira más, mint amit az iskolában tanítanak. Sokan azt 
mondják olvasva ezt a történetet: Lám, ezt már meghaladta az idő, túllépett ezen a tudomány. Ha a Biblia így kezdődik, 

nincs is értelme tovább olvasni, hisz nyilvánvaló képtelenség a mai tudományos világkép szerint hat nap alatt létrehozni 

a világot, s ráadásul a teremtés sorrendjében is olyan dolgok vannak, amik nem egyeztethetők össze azzal, amit ma a 

tudomány a dolgok természetéről gondol. Még hogy előbb legyen a föld a napnál? Még hogy a növények megelőzzék 

időben az égitesteket? Nem, ezt nem gondolhatja komolyan ma már senki – mondják, és félreteszik a Szentírást. Viszont, 
akik keresztyének maradnak dacára annak, hogy olvasták már e történetet, azok is megosztottak jócskán e szöveg 
értelmezésének kérdésében. Mert kiderül a gyakorlatban, hogy ez a kis kedves történet, csakugyan egy intellektuális 
kihívás. 
A probléma ott vetődött fel igazán élesen, amikor a természettudományok elkezdtek a 18. század második felében 
viharosan fejlődni. Darwin megalkotta a maga evolúciós elméletét, és sokan úgy értelmezték ezt, hogy itt a Biblia 
cáfolata, és a keresztyénségnek vége. Az állatok és más élőlények csodálatosan fejlődnek, az ember hite, lelke, 
üdvössége pedig elsorvad, és megy a süllyesztőbe a Bibliával és a teremtő Istennel együtt. A keresztyén világ pedig két 
féle választ adott erre a kihívásra. Az egyik az Amerikában különösen is erős fundamentalizmus válasza. Ez azt mondja, 
hogy a természettudomány csak beszél összevissza. A felfedezések nem számítanak, mi megvetjük a lábunkat Isten 
igéjének kőszikláján, és dacolva minden tudományos ténnyel, felfedezéssel és hipotézissel valljuk, hogy a világ kb. öt-
hatezer éve hat nap alatt lett megteremtve. Az amerikaiaknak kb. az 50 %-a a 10.000 évesnél fiatalabb világban hisz.  
Kétségtelen előnye ennek a megoldásnak, hogy rendkívül kényelmes. Nem vitatkozunk, nem gondolkodunk, hanem 
fennkölt pökhendiséggel elzárkózunk a világ elől, s megmaradunk egy gyermeteg állapotban, mely olvassa, hiszi, de 
nem érti a Szentírást. Szerintem nagyon káros, botránkoztató ez a fajta szemlélet, mely egyébként aztán annyira 
kényelmesnek se bizonyult, meg annyira békésnek se, mert utóbb nagy energiák lettek arra összpontosítva, hogy 
alternatív tudományt hozzanak létre, mely mégiscsak igazolná azt, hogy a világ csakugyan hat nap alatt jött volna létre. 
Ezt az irányzatot szokták kreácionizmusnak nevezni, bár maga a szó csak annyit jelent, hogy teremtés-hitet valló. 
Én azt javaslom mindenkinek, hogy óvakodjon ettől az iránytól, mert ez a Biblia félreértése. Mert a Biblia nem arra 
adatott, hogy a természettudományos kíváncsiságunkat elégítsük ki vele. Arra ott van a földrajzkönyv meg a biológia. 
Tessék azokat szorgalmasan tanulmányozgatni. Persze lehetnek bennük tévedések, hisz részszerinti az ember tudása, de 
azok legalább szándékuk szerint valóban a földtörténetről meg a biológiáról szólnak. A Biblia viszont nem erről szól. A 
Biblia olyat tanít meg nekünk, amit saját eszünkkel nem tudnánk felérni, sőt, saját vizsgálati módszereinkkel nem 
tudnánk még kutatni sem. A Biblia Istenről beszél. A Biblia egy csodálatos teológiát tár elénk, mely segítségével igazán 
megismerhetjük Teremtőnket, az Istent, s megérthetjük az ő csodálatos teremtményét, azaz saját magunkat. A Biblia 
nem a földről, naprendszerről meg más élettelen tárgyakról beszél, hanem a mi életünkről, legmélyebb életkérdéseinkről, 
az okokról és célokról, azaz életünk értelméről szól. Olyat mond el, amihez a természettudománynak lövése sincsen. 
Úgy lehet ezt elképzelni mint egy tortát. A természettudós be tudja vinni a tortát a laboratóriumba, meg tudja vizsgálni, 
és el tudja mondani, hogy miből van. Mik az összetevői, mennyi kalóriát tartalmaz. Esetleg azt is ki tudja kutatni, hogy 
hogyan készült el az a torta. De azt, hogy ki készítette? Milyen okból? Kinek akarta adni? Milyen szeretetet akart ezzel 
közvetíteni? Ezt nem fogják megmondani neki az analizáló masinái. Nem mutatja meg a nagyító. Ezt csak a torta alkotója 
mondhatja meg. Azt persze a legmaterialistább és legistentelenebb kutató se igen állíthatja, hogy a torta magától jött 
volna létre egy sütőben történt robbanás következtében. Ezzel bármelyik háziasszony kinevetné. Ennél észszerűbbnek 
tűnik azt feltételezni, hogy valaki, egy személy megalkotta azt a tortát. De az alkotó személyéről és szándékáról tudósunk 
már nem sok mindent mondhat. A föld alkotójáról meg kifejezetten semmit, hisz ő műszerekkel nem vizsgálható. Róla 
és életünk értelméről a Biblia csodálatos, tökéletes és színigaz teológiája beszél. Nagy kár lenne e tökéletes teológiából 
egy csapnivaló, nevetséges, megbotránkoztatóan torz geológiát csinálni. Mi ne ezt az utat járjuk! Mi értsük meg jól, 
hogy a Bibliának minden története, leírása, próféciája, zsoltára és példázata Istenről és rólunk, emberekről, sőt 
kifejezetten rólad és rólam, a mi életünkről szól. Életed célját, értelmét fedezheted fel ebben a történetben is, méghozzá 
a teremtő, fenntartó és örökéletre hívogató, örök Isten nagyobb összefüggésében. 
Ez tehát a másik út. A természettudomány eredményeinek örülünk. Örülünk a gyógyszereknek, a technikai fejlődésnek. 
Örülünk az emberi észnek, melyet Isten alkotott olyannak, hogy ilyen csodás dolgokra legyen képes. Persze, ha valamely 
tudós túlteng, és olyan butaságokat kezd hirdetni, amit egyébként a legkevésbé sem tud bizonyítani, hogy pl. a világ 
csak úgy magától keletkezett volna, akkor illő alázattal és szeretettel felmutathatunk egy stoptáblát. Emlékeztethetjük 
tapintatosan, hogy magától, csak úgy egy torta se szokott létre jönni. Az meg, hogy gondolkodó, értelmes élőlények csak 
úgy maguktól jönnének létre az élettelen, buta anyagból, ez meg teljesen hihetetlen. Én ebben nem tudnék hinni. 
Ellenben a teremtő Istenben, akiről a bibliai történet szól, igen. Ő teremtette a mennyet és a földet. Hogyan? Ezt nem 
mondja el. Minek is mondaná, hisz nem célja, hogy megtanítson téged teremteni, minthogy nem feladatod, hogy 
világokat teremts. Viszont elmondja már a Biblia első mondatában is, hogy nem csak a földi valóság létezik. Van egy 



mennyei is. És Isten előbb teremtette a mennyet. S miközben te a földön élsz, küszködsz, sőt olykor szenvedsz, 
felnézhetsz az égre, és tudhatod, vár rád egy másik világ. Van egy tökéletesen boldog világ. Létezik a mennyország, 
melyet Isten ugyanúgy neked készített, mint a földet. És Isten oda hív téged. A Biblia pedig azért adatott, hogy elvezessen 
oda téged. A Biblia nem egy műszaki leírás, ami alapján te is teremthetsz, hanem egy térkép, mely segítségével a 
mennyországba juthatsz. Így olvasd, így értelmezd az Írást. S ez a „térkép” már az első mondatában kijelöli azokat a 
sarokpontokat, amelyekre figyelned kell, ha az örökéletre akarsz eljutni. S ezek a következők: Isten, a menny és a föld. 
E három vonatkozásában, e három dimenzióban teljesedhet ki az életed. Ha erre a háromra figyelsz életutadon, akkor 
elérheted a célt. 
Figyelj a földre. Isten teremtménye az. Nem ellenség az anyag. Nem legyőzendő rossz a test, vagy éppenséggel a föld. 
A földből vétettél te magad is. Szeresd és óvd a földet és a földi életet. Legyél érte nagyon hálás, s amennyire alkalmad 
van, élvezd az életet. Figyelj a földre! Állj két lábbal rajta. Aki csak az eget nézi, könnyen hasra esik. Te nézz a lábad 
elé! Számolj a földi körülményekkel. Ne legyél naiv. Ismerd meg az anyag, a test természetét, szükségleteit és kísértéseit, 
és ezekre figyelve élj. Ha nem akarsz tudomást venni az anyagi, testi mivoltodról, bizony gyorsan pórul jársz. Akár úgy, 
hogy az egészséged károsodik, akár úgy, hogy olyan kísértésekbe navigálod magad, melyek közt nem tudsz állva 
maradni. Elbuksz, ha anyagi természeteddel nem számolsz, és félő, hogy nem éred el a mennyországot. 
De nézni kell a mennyeire is. Mert, ha valaki csak a földit nézi, akkor nagyon eltéved. Akinek csak földi céljai vannak, 
akit csak a földi örömök érdekelnek, az hihetetlen önző emberré válhat. Letapossa környezetét. Állandóan rohan, hisz 
kevés az ideje. Nem ismeri az örökkévalóságot, és nem tud a menny öröméről. Ezért nem is tud áldozatot hozni ezekért. 
Tulajdonképpen – ha kimondatlanul is – kétségbeesetten él, hisz az állandóan közeledő halál kétségbeejtő. Az ilyen 
ember nem érheti el az örökkévalóságot, mert nem nézi, nem látja. Állandó tagadásban van. A mennyországot tagadja, 
a halál elől pedig homokba dugja a fejét. Pedig mindez felesleges. Hisz Isten direkt a hosszú-hosszú Biblia legeslegelső 
sorában elmondja, hogy van mennyország. Ő megteremtette azt is nekünk. Direkt az első sorban elhangzik ez. Ha valaki 
csak egy félsort elolvas a Bibliából, már meg is tudta, hogy van menny. S amikor mégy életutadon, döntéseket hozol, 
vagy éppen megfáradsz, ezt a tény, hogy Isten teremett számodra egy mennyei valóságot, sose hagyd ki a számításból. 
Erre a dimenzióra is figyelj, hogy el ne vétsd a célt. 
A harmadik dimenzió, amit elénk hoz mai igénk, maga az Isten. Hányszor és hányszor pont Ő az, akit kihagyunk a 
számításból. Még a vallásos emberek is. Még azok is, akik néznek a földre, és szeretnének eljutni a mennybe. Hányszor 
nem néznek pont az Istenre. Arra az Istenre, aki készítette nekünk a mennyet. Hányszor nem nézik őt, az ő csodálatos 
ajándékozó természetét. S ilyenkor nem az Istent látják, aki nekünk készítette a mennyet, hanem valami démont, aki 
meg akar akadályozni minket abban, hogy bejussunk a mennybe. S elkezdenek úgy élni, mintha Istent ajándékkal, 
áldozattal, jótettel vagy valami trükkel kéne elaltatni, megvenni vagy kijátszani ahhoz, hogy mi az örök boldogságba 
beslisszanhassunk. De hát ez butaság. Ez így nem megy. S mégis sokan így gondolnak az Istenre, és félnek tőle, 
üdvükben pedig kétségeskednek. Ezért Isten magára irányítja a figyelmet. Nézzünk Rá! És lássuk már az első sorban: Ő 
teremtett. Ő adta az életet. A földit, amit már tapasztalunk is. És ő adja a mennyeit is, amit még nem tapasztalunk, de 
amit éppen ezért elmond nekünk. Ő adja. Érted ezt? Nem elzár tőle, hanem ő adja. És csak ő adhatja. Ezért nézz rá, mert 
csak vele lehet teljes a földi életed, és csak ő vezethet el téged a teljes boldogságra. Nézz rá, és ismerd meg az ő szeretetét, 
kegyelmes természetét, gondoskodását, megbocsátását, szabadítását és üdvözítését. Nézz rá, és vele élj két lábbal a 
földön, és akkor eléred az általa kijelölt és számodra megteremtett célt a mennyei boldogságot. Ámen. 
 
 

1. Milyen dolgokat találtok a teremtéstörténetben, melyek ellenmondásban vannak a természettudományos 
világképpel? 

2. Milyen dolgokat találtok a teremtéstörténetben, melyek ellenmondásban vannak a következő 
teremtéstörténettel, melyet a Gen; 2:5-től olvashattok? 

 
a) Számodra nehéz vagy botránkoztató elfogadni, hogy a Biblia nem a természettudományról, hanem a boldogság 

és üdvösség elérésének lehetőségéről? Mikor jöttél erre rá? Számodra fontosabb lenne tudni, hogy pontosan 
hogyan alakult ki a föld, mint azt, hogy hogyan lehet tiéd az örök boldogság? 

b) Számodra hihető az, hogy egy torta vagy egy macska, vagy akár egy emeletesház véletlenül magától létrejöjjön 
az évmilliók alatt? S az, hogy a világmindenség? 

c) Mennyire számolsz tudatosan döntéseidben anyagi, önző, esendő, kísérthető természeteddel? Szereted magad 
azzal hitegetni, hogy valamilyen bűn elkövetésére te úgyis képtelen lennél? 

d) Mennyire veszed mindennapos döntéseinél figyelembe Istent? Olyankor is figyelsz rá, amikor Ő mást parancsol, 
mint ami a világban szokásos, s neked kényelmes? 

e) Mennyire van szemed előtt a mennyország valósága? Jelent ez neked vigasztalást és motivációt? 


