
„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                      „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

1 

 

2019.01.04. 
Nyíregyháza 
Évkezdő sorozat 4. nap 
 

„26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 
hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az 
állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-má-
szik. 27Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 28Isten meg-
áldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodja-
tok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger 
halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! 29Az-
után ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden 
maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse 
van: mindez legyen a ti eledeletek. 30Minden földi állatnak, az ég 
minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amely-
ben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy tör-
tént. 31És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett 
este, és lett reggel: hatodik nap. […]1Így készült el a menny és a föld 
és minden seregük. 2A hetedik napra elkészült Isten a maga mun-
kájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész al-
kotó munkája után. 3Azután megáldotta és megszentelte Isten a he-
tedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó 
munkája után. 4Ez a menny és föld teremtésének a története.” I 
Móz 1,26 – 2,4a 

 

Drága Gyülekezet! 
 
Útmutatónk estéről estére a teremtéstörténetet veszi. Mai alkal-

munkon a teremtéstörténet, az élet kezdete, az élet feltételeinek 

megteremtése, az ember megalkotása kerül a Szentírás tükrében 

górcső alá. Az élet kialakulásáról sokféle vélemény van. Vannak 

pro és kontra álláspontok, azonban nekem nem tisztem a tudo-

mány területére evezni, hiszen ezt meghagyom a szakavatott tu-

dósokra. Egyet azonban le kell szögezni. Bármilyen alaposnak és 

tudományosnak látszik is a magyarázat a tudomány szemszögé-

ből, mégis azt kell, hogy mondjuk, ahhoz is hit kell, amit a tudo-

mány állít, mert egyikük sem volt ott, egyikük sem jegyezte fel 

pontosan a történteket. Mivel a tudomány által lefektetett „dog-

mák” elméletek, ezért hitre van szükség az ő oldalukról is. Noha 

ők ezt tagadják, s mindenféle számításra, fizikai, kémiai magyará-

zatra hivatkozva tagadják, hogy a tudományban a hit megjelenne, 

mégis azt kell, hogy mondjuk, a tudósok számára is hitre van szük-

ség, hogy elhiggyék azt, amit állítanak. Fontos azt leszögezni, 

hogy elmélet, mert a számításos bizonyítás feltételezés, de nincs 
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rá semmi meggyőző érv, bizonyíték. Rengetegen tudósok közül 

mondják, akkor hisznek Istenben, ha látják. Ezzel tulajdonképpen 

magukat leplezik le, mert az élet keletkezését ők maguk sem lát-

ták, nem voltak ott, mégis elhiszik, amit állítani, bizonyítani sze-

retnének.  Ezért hitet feltételez. Hadd idézzek egy tudományos ál-

lítást tőlük: 

„Jelenlegi ismereteink szerint a Föld kb. 4,6 milliárd éves. Több 

mint 3,5 milliárd évesek azok a kőzetek, amelyekben már élőlény-

maradványokat találtak. Ezek az élőlények egysejtű, a ma élő 

prokariótáknál is egyszerűbb szervezetek lehettek. 

Az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az ősi Földön lejátszó-

dott fizikai és kémiai folyamatoktól. A frissen kialakult Föld olvadt 

anyagai sűrűség szerint rétegződtek, a gázokból pedig kialakult a 

légkör. Az ősi atmoszféra összetétele valószínűleg redukáló jellegű 

volt, az ősidőkőzeteiben levő gázbuborékokból nitrogén (N2), me-

tán (CH4), víz (H2O), szén-dioxid (CO2), ammónia (NH3), hidro-

gén (H2) gázokat mutattak ki. Jelenlegi légkörünk főleg nitrogén-

ből és oxigénből áll, a CO2 koncentrációja viszont igen alacsony. 

A változás az élőlények élettevékenységével hozható kapcsolatba. 

A légkör és az élővilág története szoros kölcsönhatásban alakult a 

Föld története során.” 

Ez a néhány mondat valóban nagyon tudományosnak tűnik, a kü-

lönböző idegen szavak, nagy számok lehengerlik az embert, azon-

ban bennem egy nagyon komoly aggály felmerül. Nem tudom, 

hogy felfigyeltünk-e rá, hangsúlyoznom kell, nem vagyok a szak-

terület specialistája, hanem egy egyszerű, józan paraszti ésszel 

gondolkodó ember, de még egyszer idézem: „Az evolúció kezde-

tét nem választhatjuk el az ősi Földön lejátszódott fizikai és kémiai 

folyamatoktól. […] az ősidőkőzeteiben levő gázbuborékokból nit-

rogén (N2), metán (CH4), víz (H2O), szén-dioxid (CO2), ammó-

nia (NH3), hidrogén (H2) gázokat mutattak ki.” Én azért felteszem 

a kérdést, hogy mi alapján feltételezzük a fizikai és kémiai folya-

matokat? Miből következtetünk a fizikai, kémiai törvények jelen-

létére? Miből lettek azok a molekulák, amelyeket úgy emleget, 

mint aminek a jelenléte természetes, a Nitrogén, az Oxigén, a szén, 
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a hidrogén? Honnan lettek ezek a molekulák? Miért kerültek köl-

csönhatásba? Milyen fizikai, kémiai törvény magyarázza, hogy 

ezekből robbanás lett? A fizikai, kémiai törvények honnan lettek? 

Honnan lettek azok az anyagok, fizikai, kémiai törvények, ame-

lyek a robbanást előidézték? Számos kérdés, megválaszolatlan 

kérdés merül fel ebben a néhány tudományos állításból, amire ma-

guk a tudósok sem adnak megnyugtató válaszokat. Ezért ezeknek 

az állításoknak az elfogadásához hitre van szükség. Mi azonban 

nem tagadjuk, hogy a teremtéstörténethez hitre van szükség. Isten 

létét, a teremtéstörténetet, az élet kezdetének magyarázatát hittel 

tudjuk megragadni. De azért fogadjuk el, mert a mindenható Isten 

jelentette ki. Nem szeretném a tudományt a hit ellen fordítani, sőt, 

úgy gondolom, hogy a hit és a tudomány egymás segítésére van. 

Valaki egyszer azt mondta: „A tudomány hit nélkül sántít.” Max 

Planck német fizikus, a modern fizika egyik megalapítója egyszer 

azt mondta: „Bárki, aki valaha is komolyabb tudományos munkát 

végzett, rájött, hogy a tudomány templomába vezető ajtó fölött 

ezek a szavak állnak kőbe vésve: Hinned kell. Olyan követelmény 

ez, amely nélkül egyetlen tudós sem lehet meg.”  

A Szentírás lelkisége, üzenete nem akar küzdelmet folytatni 

a tudománnyal. Hitünk és meggyőződésünk szerint ez a kettő szé-

pen el van egymás mellett, sőt, hitem szerint a Szentírás Kijelen-

tése Isten mindenhatóságára, hatalmára, mutat rá, a tudomány pe-

dig a részletek kibontására hivatott. A Szentírás nem biológiai, ké-

miai könyv, nem fizikai törvényeket összefoglaló gyűjtemény. 

Nem ez a rendeltetése. Isten meghagyja ezt a részét a tudósokra. 

A tudomány és a hit segítik egymást, kiegészítik egymást. Amit 

fontos hangsúlyoznunk, hogy a Szentírás Isten munkájáról, cse-

lekvéséről szól a tudomány pedig a teremtett világ az egész uni-

verzum felépítését, működését magyarázza. Az élet kialakulása 

nem véletlenek sokasága miatt keletkezett, hanem egészen tuda-

tosan jött létre. Isten tudatosan teremtette ezt a világot. Ő van 

mindezek hátterében. Egy mai példával hadd éljek: a tudósok azt 

mondják, hogy egy piciny gabona magban is hatalmas információ 

mennyiség van. Az ember sejtjei, DNS-ei rengeteg információt 
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hordoznak. Ha ez valóban így van, akkor ez azt jelenti, ha van in-

formáció, akkor kell lennie informátornak. Az információ nem 

magától jött létre, hanem szükség van egy informátorra, aki az in-

formációt létrehozta. Nem mondhatjuk, hogy az információ ma-

gától jött létre, hanem kell valakinek lenni a háttérben, aki ezeket 

az információkat tudatosan megírta, megalkotta, létrehozta. Az 

egész világ nem más, mint egy hatalmas információhalmaz. Tele 

van információval. Információt hordoz, hogy a bolygók hogyan 

keringenek a naprendszerben – a keringés nem a véletlen műve, 

ahogy állítják a tudósok, hanem tudatos tervezés eredménye –, in-

formációt hordoz a növény – és állatvilág, az ember, az emberi 

test, a szervezet. Az egész emberi test egy hatalmas „információ-

halmaz”. Ha megszúrjuk ujjhegyünket, és egy gombostűfejnyi 

vércsepp kicsordul, abban kb. 5 millió vörösvérsejtecske van. Egy 

sejtben kb. 3 millió molekula. Egy molekulában 758 szénatom, 

1203 hidrogénatom, 195 nitrogénatom, 3 kénatom, 1 vasatom és 

218 oxigénatom, összesen 2378 atom található. Ilyen molekulából 

van 3 millió egy sejtben. Tudósok kiszámolták - csak hogy lássuk, 

mekkora projektről van szó: a HGP, azaz az emberi génkészlet 23 

kromoszómapárjának és az azokat alkotó DNS molekulák mint-

egy 3 milliárd (3 000 000 000) bázispárjának teljes leírása és azo-

nosítása 16 évig tartott (1990-től 2006-ig), - hogy az emberi testet 

alkotó sejtek száma 37,2 billió. Ezekben mind-mind információ 

van! Iszonyatos mennyiségű információ! Mindenben információ 

van, s ha információ van, akkor kell, hogy legyen informátor. Nem 

mondhatom azt, hogy ez az énekeskönyv, mely rengeteg informá-

ciót hordoz, a véletlen műve. Ezeket az énekeket valakik tudato-

san megírták, az énekeskönyvet valakik tudatosan megszerkesz-

tették és kiadták. Nem arról van szó, hogy elindították egy regge-

len, beindították a nyomdát, aztán a nap végén véletlenül egy 

evangélikus énekeskönyv lett belőle. Nem, tudatos tervezettség 

eredménye lett ez a könyv, mert a sok információ mögött állt in-

formátor. Ezt támasztja alá a teremtéstörténet, nézzük csak meg, 

hogy hány alkalommal utal a teremtéstörténetben az „informá-

torra”: „3Akkor ezt mondta Isten:”; „4Látta Isten”; „elválasz-

totta tehát Isten”; „5És elnevezte Isten”; „7Megalkotta tehát 
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Isten”; „21És megteremtette Isten”; „22Azután megáldotta 

őket Isten”. Minden részben újra és újra megerősíti, hogy minden 

mögött az „Informátor”, azaz Isten van. Mindennek a mozgatóru-

gója Isten. Azt olvassuk az Igében, úgy mutatkozik be, hogy „Va-

gyok”. Ő nem zárható be térbe és időbe. Őt nem lehet abba a gon-

dolatrendszerbe, képzeletvilágba belesűríteni, amiben az ember él. 

Ezért mondja Isten: „8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gon-

dolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.” Ézs 

55,8. Ezért Istenből csak bizonyos dolgokat láthatunk és érthetünk 

meg. A kijelentett Igén keresztül Őt megismerhetjük, betekintést 

nyerhetünk az Ő világába, az Ő munkájába, az Ő szeretetébe. Min-

den munkája mögött az Ő szeretetét tapasztalhatjuk meg. A terem-

téstörténet is az Ő szeretetét mutatja. Mit olvasunk az Igében? „2A 

föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt”. 

Hát nem a szeretete nyilvánult meg abban, hogy ezt a kietlen álla-

potot, ezt a pusztaságot, sötétséget megszüntette?  ְתֵראִׁשיּב szó a 

héberben arra utal, hogy térben és időben való kezdet. Ugyan ez a 

szó görög megfelelője található meg a János evangéliumában a 

„kezdetben” kifejezésre: 1Ἐν ἀρχῇ. Amikor valami térben is idő-

ben elkezdődik. Aminek kezdete van. Korábban nem volt semmi 

sem térben, sem időben, aztán lett egy pont, a kezdetnek a pontja. 

Isten teremtő szavának ereje hangzott: „legyen”! A  ָּבָר א kifejezés 

a héberben a semmiből alkotni, teremteni, létrehozni. A héber kü-

lönbséget tesz a bárá és az ászá szó között. A bárá valamit létre-

hozni, alkotni, teremteni, az ászá csinálni, a meglévőből valamit 

készíteni. Isten a semmiből, a nihilből teremtette meg az életet. 

Ember nem képes teremteni, csupán a már meglévőből valamit 

készíteni. Isten szava ilyen teremtő erejű. Az egész teremtéstörté-

net azt mutatja, hogy Isten valami olyat hozott létre, olyat terem-

tett, ami maradandó, ami az ember javára van. A teremtéstörténet-

ben arról olvashatunk, hogy Isten hogyan teremtette meg az élet-

nek a feltételeit és hogyan teremtette meg az életet. Mert Isten 

szava életet ad. Isten az idők kezdetén az élet feltételeit teremtette 

meg, majd így lett az ember, majd megteremtette a házasságot, 

hiszen nem volt jó az embernek egyedül, s szerezett hozzá illő se-

gítőtársat. Isten életet teremtett! Isten az embert a maga képmására 
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teremtette, az élet leheletét, az Ő Lelkét lehelte az emberbe. Így 

különböztette meg az embert az állattól. 

Majd tudjuk a Biblia tudósításából, hogy valami elromlott, 

ék került Isten és az ember közé. Megjelent a bűn. Valaki egyszer 

azt mondta: A biblia első lapjai arról szólnak, Isten hogyan terem-

tette meg az életet, benne az embert, majd a második lapja arról 

szól, hogy az ember ezt hogyan rontotta el, aztán a Szentírás többi 

lapja pedig arról szól, hogy Isten hogyan hozta rendbe azt, amit az 

ember elrontott. Isten a világtörténelemben egy másik teremtésről 

is beszél. Ezt is úgy vezeti be: „Kezdetben”. Isten Jézus Krisztus-

ban az ember számára az élet feltételeit teremtette meg. Az új élet, 

az új teremtés feltételeit, hiszen az az élet, amit örököltünk Ádám-

ban, a bűnbe esett emberben abban nem lehetünk közösségben Is-

tennel. Ezért írja Pál: „12Ahogyan tehát egy ember által jött a 

bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre át-

terjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert ha an-

nak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten ke-

gyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, 

a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” Róm 5,12.15.  

Isten az Ő teremtő szavával elküldte Jézus Krisztust, az Ő 

egyszülött Fiát, akiben megteremtette az életnek, az új életnek a 

feltételeit, mert a mi elrontott életünknek a vége, eredménye a tel-

jes Isten nélküli halál. Ezt pedig nem akarja Isten. Ezért az Ő te-

remtő szavával elküldte Jézus Krisztust, aki az új teremtés lehető-

ségét kínálta fel, mert Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem 

azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ezért írja Pál: „17Ezért ha va-

laki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 

jött létre.” I Kor 5,17. Erre az új teremtésre van szüksége minden 

embernek. A kezdeti teremtéstörténet arra ad választ, hogy az a 

„biosz” élete az embernek hogyan lett. A Krisztusban felkínált te-

remtés pedig arra ad választ, hogy azt a „zoé” életet hogyan kap-

hatja meg az ember. Kevés az, ha valaki csak a testi életére kap 

választ. Kevés az, ha valaki csak a testi életet kutatja. Az nem ve-

zet az örök életbe. Jézus Krisztus az, aki által van az embernek 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                      „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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több mint biológiai élete, Vele lehet örök élete. Kevés az, ha valaki 

csak a kezdeti termetéstörténetet kutatja, s arra akar választ találni. 

Kutasd az új teremtés lehetőségét, keresd az új teremtés, az új élet 

lehetőségét, ami egyedül Jézus Krisztusban adatik, mert – ahogy 

az ige mondja – 12nincsen üdvösség senki másban, mert nem is 

adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvö-

zülhetnénk.” ApCsel 4,12, egyedül Jézus Krisztus! Vele és Általa 

lehet az embernek teljesen új élete! Drága Testvérem! Juss el a 

„biosz”-tól, a biológiai élettől a „zoé”-ig, az örök életig, ami egye-

dül Jézusban van! Juss el az ember teremtéstörténetétől egészen 

az új teremtésig, ami Jézus Krisztus által van! 

        Ámen! 


