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A világ teremtése
A földön sötétség és kietlen pusztaság, valamint mindenütt víz volt.
Isten hatalmas Szelleme lebegett felette, védelmet biztosítva. Senki
emberfia nem láthatta Isten teremtõ munkáját, éppen ezért nem tudsz
visszamenni a teremtés elé. Nem volt szemtanú. Nem olvasol a Bibliában sehol arról, hogy Ádám vagy Éva vagy akár Mózes ott lett volna.
A kezdet nem lenne kezdet, ha szemtanú látta volna. Akkor hogyan juthatott a tudomásunkra?
A Teremtõ Isten megmondta, kijelentette utólag Mózesen keresztül.
Nincs más útja! Hiába találgatnak, tudósok vizsgálgatnak, azok csak
emberi kitalációk maradnak, ha nem az Ige szerint nézik meg. Ugyanis
a kezdet elé senki nem tud visszamenni, hogy láthassa, hogy hogyan
is történt. Nos, akkor amit nem látnak, azt vagy hiszik, vagy kitalálják az
emberek. Erre épül az evolúció, a fejlõdéselmélet is. Azt vallják, hogy
"véletlenül, magától" történik. Az elmélet pedig nem a valóság, hanem
az elmébõl fakad. A meg nem tért tudósok, nem Isten fényében látják
az igazságot és nem tudnak Isten szavára hagyatkozni. De mi viszont
tudjuk, hogy a világ megteremtése elõtt Isten már létezett. Azt is tudjuk,
hogy volt egy terv. Mielõtt az Úr megteremtette az anyagi világot, elõbb
tervezett. Abban benne volt a föld, az állatok, a növények, mi emberek,
- te és én -, és a megváltás is az egyszülött Fiúban, Jézus Krisztusban.
Isten mindent nagyon pontosan, precízen gondolt ki és tervezett meg.
Aszerint, amint magának kiválasztott minket Õbenne a világ
teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek
Õelõtte szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá
fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratának jó kedve szerint.
Eféz. 1:4-5
Az, ami történt a teremtéskor, csak hit által vagyunk képesek megérteni, de ne is próbáld kiagyalni, mert holtvágányra jutsz. Isten kijelentéseibõl, megtudhatjuk mi az igazság és arra kell épülni. Nem tudjuk megvizsgálni a kezdetet, mert akkor az elé kellene menni, és az lehetetlen!
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett,
hogy ami látható, a láthatatlanból állott elõ. Zsid. 11:3
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Egyet biztosan tudunk, ami ki van jelentve számunkra a Bibliában,
arra kell a figyelmünket terelni, azon kell táplálkozni, és nem holmi kitalációkra építkezni. Hiszen csak rész szerint van bennünk az ismeret, a
teles tudás csak Istennél lehetséges. Tehát, a föld a világûrben lebeg.
Isten tartja meg az ürességben, és azt Õmaga helyezte oda. Hogy pontosan ez mikor történt, nem tudjuk. Nem is bocsátkozom találgatásokba. Ne mítoszokra, mondákra, mesékre alapozd a tudásodat. Gyere a
valósághoz, Isten Igéjéhez és ott megvilágosodik majd minden amire
szükséged van. A Szent Szellem kifogja jelenteni.
Õ terjeszti ki északot az üresség fölé, és függeszti föl a földet a
semmiség fölé. Jób. 26:7
Az Igébõl tudjuk tehát, hogy ki tette oda. Isten és nem magától
a semmibõl került oda. Az viszont egyértelmûen ki van jelentve a számunkra, hogy mi lesz a földdel. Végítéletkor, az elemek recsegve,
ropogva felbomlanak, és minden ami a földön van elégnek. Ahogy volt
a kezdet, lesz vég is. Alfa és Omega. Új föld lesz a régi helyett.
Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj, amikor az
egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak,
és a föld és a rajta lévõ dolgok is megégnek. 2Pét. 3:10
Ezután láttam új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld
elmúlt, és tenger többé nem volt. Jel. 21:1
És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 1Móz. 1:26
Isten kijelenti, hogy teremtsünk. Itt többes számban beszél, ami arra
ad következtetést, hogy nem egyedül tette. De vajon kik voltak jelen,
hiszen tudjuk, hogy emberi szemtanú nem volt? Jézusban teremtetett
minden! Az ember nem szólhatott bele mert ott sem volt, még nem élt.
Mert Õbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a
földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek Õáltala
és Õreá nézve teremtettek. Kol. 1:16
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Tehát, Jézus ott volt. Õ szemtanú! Isten és Szent Szelleme is jelen
volt. A szentháromság, - ez a szó nem szerepel a Bibliában - együtt voltak, mert Õk elválaszthatatlanok egymástól, mert egyek. Õ ott lebegett a
vizek felett mint a sas, aki kitárja szárnyait és lebeg a fészek felett, hogy
védje és óvja, ami az övé. Megvédelmezi a tûzõ naptól, jégesõtõl a kicsinyeit. Isten Szelleme is valami ilyesmit tett ezzel. Vajon mitõl védett?
A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett. 1Móz. 1:2
Mint a fészkén felrebbenõ sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi õket, és tollain emeli õket. 5Móz. 32:11
A Szent Szellem ugyan így védelmezte valamitõl az iszonyatosan
sötét földet. Óvta azt, amit Isten megteremtett. Nem tudjuk miért tette.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 1Móz. 1:1
Nos, akkor ebbõl kiderül, az ember nem tud teremteni, ha Istené volt
ez a feladat. - ma már Õ sem teremt - Ami itt van, az egy alapanyag és
az már meg van teremtve. Akkor azt csak felhasználni tudjuk. Fel tudja
fedezni, össze tudja keverni, el tudja készíteni de megteremteni már nem
lehet. Ami itt van ebben a világban, az Istené, még te magad is a tulajdona vagy. Mindennek csak bérlõje, használója lehetsz, még a testednek is.
Isten a hatalmas szavával teremtett, kimondta és meglett. Nagyon fontos
tudnunk valamit! Isten nem önmagából vagy egy darabjából formálta a
világot, de Õ tette a szavával. Szólt és meglett a láthatatlanból, nem a
semmibõl. Mi soha nem tudjuk megérteni az idõtlen világot, ahol Isten él.
Nem volt sérült, bûnös a teremtése, hanem tökéletes. Nem lehet okolni
azért, amivé lett minden ebben a világban, mert Õ tökéleteset alkotott,
Jézusban, Önmagában. Isten jelen van a látható és a láthatatlan világban
is. Isten mindenütt jelenlévõ. Benne van minden és benne mozog.
Felfogni nem tudjuk ezt, hogy miképpen lehetséges.
Mert Õbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Csel. 17:28
Tudjuk már, hogy sötétség volt a föld, felszínén, ami alkalmatlan
arra, hogy életet tartson fenn. Így a teremtés azzal folyatódik, hogy
megint megszólal az Úr, a hatalmas szavával és folytatja tovább.
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És mondta Isten: Legyen világosság, és lett világosság. 1Móz. 1:3
Itt van megint egy nagyon érdekes és különleges dolog amire talán
sokan nem is gondoltunk. Nem a nap lett teremtve, és nem abból jön a
fény, a világosság, mert azt, késõbb szólította elõ. Akkor mi lehet ez a
fény? Amikor Isten elõszólította a világosságot, akkor bebizonyította,
hogy nem a nap az egyetlen fényforrás. A világosság nem a nappal
kezdõdik és nem is abból jön elõ. Kint az ûrben is van világosság.
És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a
világosságot a sötétségtõl. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának, és lett este és lett reggel, elsõ
nap. 1Móz. 1:4-5
Azt olvassuk, hogy elválaszt és elnevez. Elválasztja a világosságot
a sötétségtõl és el is nevezi azt nappalnak és éjszakának. Megnézi a
mûvét, és meg is jegyzi, hogy jó a világosság. Minõsíti, tetszik Neki.
Emlékezz csak rá, mit mondott a Fiára a Jordán folyónál. "Ímé ez az
Én szerelmes Fiam, akiben Én gyönyörködöm!" Az Atya gyönyörködik abban, amit Õ alkotott, ami az Övé. Te az Övé vagy, akkor benned
is gyönyörködik! Többször is megfigyelhetjük ezt a Bibliában. Figyeld
azt is meg, estével indul az elsõ nap. Komoly üzenete van az Úrnak
azzal, hogy elválasztja a sötéttõl a világosságot. Minket is kihozott a
sötétségbõl és átvitt a világosságba. Amikor beleszülettünk ebbe a
világba, a bûn sötétségébe születtünk bele. Az Úrnak ki kellett hoznia
onnan. Ez a világ nem ilyen volt. Az Úr nem ilyennek teremtette, ezt ne
felejtsük el. Késõbb rátérünk. Amikor Jézus kiment ebbõl a világból egy
kis idõre, sötétség támadt. Amikor visszajön, akkor is sötét lesz.
Hat órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön,
kilenc óráig. Mát. 27:45 Itt készült kimenni.
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelõtte eljön az
Úrnak nagy, és rettenetes napja. Jóel 2:31 Itt jön vissza.
A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket.
Jóel 3:15
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Nézzük meg, mi is volt a második napon.
És mondta Isten: Legyen mennyezet a víz között, hogy elválaszsza a vizeket a vizektõl. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és
elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett
való vizektõl. És úgy lett. És nevezte Isten a mennyezetet égnek,
és lett este, és lett reggel, második nap. 1Móz. 1:6-8
Isten ketté választja a víztömeget. Azt mondja, hogy legyen mennyezet a víz között. Elválassza a vizet a vizektõl. Valahogy úgy nézett ki,
a második nap, hogy alul is felül is víz volt, közötte pedig egy választó.
Az özönvízkor, Noé idejében, ez a mennyezet alá engedte a fent lévõ
vizeket és elárasztotta az egész földet negyven napon át. Ma ezek a
vizek megtalálhatóak, az Északi-, és Déli sarkon. Ha ezek kiolvadnának, elárasztaná ismét az egész földet.
Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett
is vizek álltak. Zsolt. 104:6
Víz volt mindenhol. Sehol nem volt élet, hiszen sötétség volt mindenütt. A Szent Szellem ölelte át az egész földet. Õ lebegett a vizek felett.
Meg kell még figyelnünk valamit, ami a második napon nem történt
meg. Nem minõsítette a munkáját, nem jelentette ki, hogy jó. Talán
azért mert az ellenség ott vert tanyát? Tudjuk, hogy a sátáni erõk ott
tartózkodnak még egy kis ideig. Efézusi levélben Pál beszél róla:
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének
világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Eféz. 6:12
Elképzelhetõ mind a két verzió, hogy azért nem mondja, hogy jó,
mert ott vannak ezek a démoni lények, akikkel tusakodásunk van idõnként, vagy esetleg nem fejezte be az elõzõ napi munkáját. Ezen talán
el lehet gondolkodni, de nem fontos momentum a számunkra, mert
nincs kijelentve. Az Úr, az ég alatt való vizekkel kezdett el foglakozni,
ez most a következõ dolog, ami a lényeg. Megfigyelhetjük, hogy kétszer
is kimondja a harmadik napon, hogy jó.
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És mondta Isten: Gyûljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitûnjék a száraz. És úgy lett. És nevezte Isten a szárazat
földnek, az egybegyûlt vizeket pedig tengernek. És látta Isten, hogy
jó. Azután mondta Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet,
gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az õ neme szerint, amelyben
legyen néki magva e földön. És úgy lett. Hajtott tehát a föld gyenge
füvet, maghozó füvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát,
amelynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint. És látta Isten,
hogy jó. És lett este és lett reggel, harmadik nap. 1Móz. 1:9-13
Fantasztikus ebbe belegondolni. Egybegyûjti a vizeket, - amelyekben
ekkor még nincs élet - hogy legyen száraz és azt mondja rá, hogy jó.
Nem teremti a vizet és a szárazat sem, mert azok már megvoltak, csak
átrendezi azt. Elkülöníti õket egymástól. Azonnal lesz az eddig víz alatt
lévõbõl száraz föld, kontinens. Nem kellettek évek hozzá, hogy kiszáradjon az a hatalmas terület, hanem Isten szavára megtörtént azonnal. Isten
szavára még a víz és a föld is engedelmeskedtek neki.
A Bibliában azt olvassuk, Jézus nevére minden térd meghajol, a
mennyben, a földön és a föld alatt is. Döbbenet lehetett ezt látni azoknak,
akik jelen voltak Isten országából mint tanúk. El tudom képzelni, sátán
mennyire fente a fogát már elõre a földre és milyen árgus szemekkel
figyelhette vajon mit készíthet Isten ilyen buzgalommal.
Mivel hosszú ideig ott élt Isten országában, és magas ranggal rendelkezett, nagyon jól tudta, hogy Isten gyönyörû dolgokat tud elõteremteni,
amire soha senki nem lesz képes, csak Õ. “És mondta Isten: Gyûljenek
egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitûnjék a száraz.” Megfigyelhetjük, hogy egy helyre tereli a vizet, és csak egy szárazföld, csak
egy kontinens van ekkor még. Ugyanezen a napon a növényeket is elõszólítja, fajuk, magvuk szerint elkülöníti, amire ismét azt mondja, hogy jó.
"...mondta Isten: Hajtson a föld" A föld engedelmeskedik Istennek, és
kihajt a gyenge fû, gyümölcsöt hozó fa. Döbbenet, hogy amire mi azt hisszük nem hall nem lát, mint például a fû, vagy akár a fa, mégis azt teszik,
amit Isten mondott nekik. Azt is tudjuk, hogy nem teremt Isten többé fákat növényeket, hanem szaporodnak magjuk szerint. “Hajtott tehát a föld
gyenge füvet, maghozó füvet az õ neme szerint, és gyümölcstermõ fát,
amelynek gyümölcsében mag van az õ neme szerint.” Ekkor, minden nap
más más dolgok teremt Isten és az idõ már az elsõ napon lép be.
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És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén,
hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és
meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre.
És úgy lett. Teremtette tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjjel, és a csillagokat. És helyeztette
Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és
hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a
világosságot a sötétségtõl. És látta Isten, hogy jó. És lett este és
lett reggel, negyedik nap. 1Móz. 1:14-19
Mi a funkciója ezeknek a világító testeknek? Miért adta nekünk ezt Isten? Az Úr azt mondta, azért, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától.
Azt viszont biztosan tudjuk keresztények, nem babonából adta, hogy
abból olvassuk ki a múltunkat és a jövõnket, - ezen alapul a horoszkóp is
- vagy bálványimádatra használjuk. Teremtett dolgokat imádni, Isten
szemében bálványimádás! A pogányok imádták a napistent, holdistent
stb. A keresztény nem vehet részt és hisszük, nem is vesz részt ilyen
kultuszokban, imádatokban. Olvasd figyelmesen a következõ Igét:
Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektõl ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól! Jer. 10:2
Saját szemünkkel megtapasztalhatjuk nappal a nap, éjszaka pedig a
hold és a csillagok világítanak. Ebbõl adódóan, soha nincs sötétség a
földön, mert a Teremtõ gondoskodott arról, hogy éjszaka is lássunk egy
keveset. Amikor a szemünk hozzászokik a kevés fényhez, viszonylag
jól tudunk tájékozódni este is. Vagy gondolj az állatokra, akik éjszakai
életet élnek. Milyen jó célt szolgálnak a világítótestek. Tehát nincs totális sötétség a földünkön. A második funkció: a jel. A hajósokra, vándor
életet élõkre Isten már elõre gondolt, hogy abból tudjanak majd tájékozódni, nehogy eltévedjenek. Pontos útmutatást adnak az égitestek.
A harmadik funkció: meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek. Mind a négy évszak az égitestek mozgásához van beállítva.
Isten nem ad nevet a napnak, a holdnak hanem azt mondja: “Legyenek
világító testek az ég mennyezetén”. Azt viszont elmondja, mi a funkciójuk. Ámen.

