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A világ teremtése – 2. rész
És mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl,
és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
És teremtette Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az õ nemük szerint, és
mindenféle szárnyas repdesõt az õ neme szerint. És látta Isten, hogy
jó. És megáldotta azokat Isten, és mondta: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjon a
földön. És lett este, és lett reggel, ötödik nap. 1Móz. 1:20-23
Ezek az Igék bizonyítják, hogy nem egy egysejtû indult útjára és kezdett kétsejtûvé, majd hallá átalakulni évmilliókkal késõbb, aki kijött a szárazföldre, hogy oroszlánná és emberré alakuljon át. Az elmélettanról soha
ne felejtsük el, hogy az csak elméletbõl áll. Valaki úgy gondolja jónak az õ
kutatásai szerint és azt mondja ki igaznak. Természetesen már a tudósok
is sok elmélettant megcáfoltak. Az Ige azt mondja ki: Isten hirtelen nagy
mennyiségû állatot teremtett. A madarakat ugyanakkor teremti meg, mint
a halakat. "Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl, és madarak
repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén". Tehát nem a
halaknak lett szárnyuk és kirepülve a vízbõl átváltoztak madarakká. Itt van
a magyarázat a "tyúk vagy a tojás..." elméletre is. Isten nem tojásokat
teremtett elõbb, hanem kifejlett állatokat. Van itt egy érdekesség! Isten
megáldja az állatvilágot: "És megáldotta azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjon a földön." A következõkben pedig csak az embernél olvasunk arról, hogy megáldja, a növényeknek nem adja ezt meg. Miért kell áldás az
állatoknak és az embereknek? Talán a védelem miatt adja? Kik kapták az
állatokat és a növényeket? Mi emberek azért, hogy õrizzük és mûveljük.
Színes és gazdag világot biztosított számunkra, bizonyítva a szeretetét.
Az embert nem helyezte hatalmunk alá Isten, ezt soha ne felejtsük el!
Azután mondta az Isten: Hozzon a föld élõ állatokat nemük szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat
nemük szerint. És úgy lett. Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látta Isten, hogy jó.
1Móz. 1:24-25
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A hatodik napon, a szárazföldi állatok és az ember - Éden Kertben az
ember növényevõ volt - egy napon lett megteremtve. Itt van még egy
érdekes dolog amire érdemes odafigyelnünk. "Hozzon a föld élõ állatokat
nemük szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat
nemük szerint. És úgy lett." Nemük szerint teremti õket, hogy ne keveredjenek egymással. Nem szaporodhatnak mondjuk a disznók a kecskétõl,
stb. A vízi állatokat nem a földbõl formálta Isten, nem használt alapanyagot. "És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl; és
madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén."
Itt az is kiderül, hogy nem a vízi állatokból fejlõdtek ki a szárazföldiek.
Még valamit, ezeknek az elsõ teremtményeknek nem volt gyerekkoruk.
Ez pedig soha nem ismétlõdött és nem is fog. Az ember, testestõl, lelkestõl Isten kezébõl származik. Nem a majomtól, mint ahogy azt állítják a
tudósok. Ma se lesz a majomból ember.
És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle
állaton. Teremtette tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremtette õt: férfivé és asszonnyá teremtette õket. 1Móz. 1:26-27
Ha jól megfigyelted az Igét, akkor egy csodálatos dologra kellett rájönnöd. Arra, hogy Isten vágyott rád és az Õ ötlete voltál. Úgy kezdi: “Teremtsünk”. Többes számban mondja. Isten valakikkel megbeszélte a vágyát.
Kik vannak körülötte amikor így beszél? Talán az angyalokkal? Nem hinném, mert soha nem olvasunk arról, hogy bármilyen tanácsot kért volna
tõlük. Õk Isten parancsára várnak, hogy végrehajthassák, tehát ez bizonyítja, õk nem lehetnek azok. Isten nem közölte velük az emberrel kapcsolatos terveit, titkait, amibe õk vágyakoztak beletekinteni, olvassuk az
1Péter 1:12 -ben. Akkor vajon még is kikkel beszéli meg? Biztosan tudjuk,
hogy az Isten ötlete volt, hiszen Õ maga vetette föl, “Teremtsünk”.
Ha megnézed a legelsõ Igeverset, ott nem azt írja, hogy bárkivel is
megbeszélte volna a föld teremtését. Úgy kezdi: “Kezdetben teremtette
Isten az eget és a földet.” Ha itt kihagyjuk Isten nevét, akkor így hangzik:
“Kezdetben teremtette az eget és a földet.” De vajon ki teremtette? Ez
sok problémát és zavart okoz, mert kihagyják belõle Isten nevét. A világ
ezt találgatja ma is, mi viszont tudjuk a Bibliából, ki Õ.
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Nem más, mint Isten volt. A világ nem beszél arról, hogy ki tette a Földet a világûrbe, mert nem tudja, nincs rá válasza, de kreál egyet, és csak
találgat, elméleteket gyárt, - elmélettan - amit bármikor megváltoztathatnak, fertõzve és összezavarva ezzel az embereket. Igen kicsi az esélye
annak, amit õk állítanak, és azt is a véletlenre fogják. Szerintük az ózonréteg, a mágnesen tér, a bolygók, a nap, a hold, a csillagok és az ember
is maguktól jött létre a semmibõl. A kérdésem, ma miért nem jön létre a
semmibõl valami? Miért nem fogadják el, hogy Isten alkotta? Mert az ember, a bûnös természeténél fogva, nem tûri el, hogy tõle hatalmasabb lény
is létezik. A sátán is ezért bukott el. Tehát, egyes számban írja a Biblia:
“Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” Valójában azt nem beszélte meg senkivel, egyedül gondolta ki és végezte el. A föld kezdetét
írja le, de nem beszéli meg senkivel egészen addig, ameddig nem jut el
az ember teremtéséhez. “Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” Ami szintén megragadó: “a mi képünkre és hasonlatosságunkra” Vajon mit ért ez alatt? Vegyük az elsõt. A “képünkre”. Mi az Õ képük és kik Õk? A Szentháromság. - Talán éppen velük beszélte meg az
ember teremtését. - Atya Isten, Szent Szellem Isten, Fiú Isten és Õk hárman egyek. Magas rangú lények. Mi az Õ képükre vagyunk teremtve. Tehát: szellem, lélek és test. Itt mutatkozik meg a hármasságunk, de alacsonyabb rendûként, hiszen, alá vagyunk rendelve a Teremtõnek. A következõ, a “hasonlatosság”. Miben hasonlítunk Istenre? 1.) Isten maga a Szeretet. Ezzel a szeretettel mi is rendelkezünk. 2.) Isten uralkodik, önálló
döntéseket hoz. Mi is uralkodók vagyunk a föld, az állatok és a növények
felett, mert az ember kezébe lett adva, de az emberen nem uralkodhatunk.
Isten a teremtéskor Ádámnak - a feleségét kivéve, mindenre megadta az
uralkodás lehetõségét. 3.) Isten halhatatlan, örökké él. Az ember is az,
annak lett teremtve, viszont maga dönti el, hogy a szellemi örök életét hol
éli le. A Biblia ír a pokolról és a mennyrõl. Ott már nincs választási jog.
Mi nem Isten képmása? A test. Istennek nincs hústeste. Õ Szellem,
nincs szüksége hústestre, így neki, csak szellemteste van. Mi pedig egy
földi sátorházban lakunk átmenetileg, ami a hústestünk, de szellemi
lények vagyunk, Isten képmása. Az Éden-kertben nem volt bûn, így az
érzelemviláguk is istenképmás volt. A bûnbeesés után, az istenképmásunk elveszett, de az újjászületésünkkel visszakaptuk, így ismét a szellemünkkel Istenhez tartozunk, akik hiszünk a Fiúban. Nincs jósággal kirakott út az Atyához! Nem lehet odajutni, csak a Fiún keresztül!
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A legelvetemültebb bûnözõ, akár az ateisták, bármennyire is tagadják,
nem tudnak szabadulni attól a gondolattól, hogy van Isten. Nincs ember
a földön, aki ne tudná, vagy nem hallott volna róla. Miért van ez így? Mert
a lelkük tudja, hogy Isten által teremtetett. Nem tudnak Istentõl megszabadulni, bármennyire is szeretnének elmével! Legbelül tudják, éppen
ezért keresõk, de nincs megelégedés bennük csak átmenetileg.
És megáldotta Isten õket, és mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá, és
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. És mondta Isten: Íme nektek adok minden
maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak
pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élõ lélek van, a zöld füveket adom
eledelül. És úgy lett. És látta Isten, hogy minden amit teremtett, ímé
igen jó. És lett este és lett reggel, hatodik nap. 1Móz. 1:28-31
Ha megfigyelted, amikor az embert teremtette, azt mondta: És megáldotta Isten õket, és mondta nekik: “Szaporodjatok és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.” A Teremtõ megszólítja az embert. Hatalmat és szabad akaratot kapott. A hatalmat az ember nem az egymás felett való uralkodásra kapta,
hanem csak a föld, az állatok és a növények fölött.
Sem a férfi, sem a nõ, nem uralkodhat egymás fölött. Az a bûnnel jött
be a világba. Sõt, a szaporodást is az ember kezébe adta. Nem mondta
Isten azt nekik, hogy annyi gyermeketek legyen, ahányat én adok nektek,
ahánnyal én megáldalak benneteket. Isten nem szabályozta a gyermekáldást, csupán annyit mondott: szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek
be a földet. Annyi legyen, amennyit fel tudtok nevelni hitben, - "Legyen
nektek a hitetek szerint" -, szeretetben, mert Õ a szaporodást, sokasodást adta csupán meg. Az nem lenne szabad akarat, ha Õ megszabja
hány gyereked lehet.
"És látta Isten, hogy minden amit teremtett, íme igen jó" Isten gyönyörködött abban amit teremtett, örömét lelte benne. Isten befejezte a teremtés munkáját a hatodik napon.
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Elvégeztetett az ég és a föld, és azoknak minden serege. 1Móz. 2:1
Ez az Ige arról számol be, hogy sem az égben sem a földön nincs már
teremtés. A Teremtõ nem a munkát fejezte be, mert Jézus azt állítja, hogy
Õ még mindig folyamatosan dolgozik. A gondviselés tovább folytatódik.
Isten tartja fent a világmindenséget még ma is.
Jézus pedig felelt nekik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik,
én is munkálkodom. Ján. 5:17
Elgondolkodtató az az Ige, ami arról számol be, az Úr a földbõl formálta meg az embert. Azt mondhatja bárki, hogy ha abból készült akkor meg
is kell találni azokat az alkotó elemeket. Például ha tudjuk, hogy egy tárgy
vasból és fából készült, akkor azoknak az alkotó elemei megmutatják.
Nos, az ember vajon milyen ásványi anyagokból áll össze?
És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az
õ orrába életnek leheletét. Így lett az ember élõ lénnyé. 1Móz. 2:7
Isten a saját kezével formálta össze, ami azt jelenti, hogy gondosan
készítette el. Vajon milyen ásványból áll a testünk? Ez már tudományosan is kimutatható: foszfor, kalcium, kálium, kén, klór, nátrium, magnézium, vas, víz. Ezek a földben is megtalálhatók. Semmi kétségünk nem
lehet afelõl, hogy a földbõl alkotott az Úr Isten embert.
Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az õ munkáját, amelyet
alkotott, megszûnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet
alkotott. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt;
mert azon szûnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett
Isten. 1Móz. 2,2-3
Szombat. Kérdés, vajon mikor kezdte el az egyház Istent vasárnap
imádni? Van, aki azt hiszi, hogy éppen úgy kell nekünk is ünnepelni a
szombatot mint a zsidóknak. Ahhoz meg kell érteni, hogy soha nem éltek
se a pogányok, se a keresztények a zsidók törvénye alatt. Csak a zsidók
kapták Mózesen keresztül a törvényt, és a tíz parancsolatot is. Megpróbálnak a keresztények nyakába olyan igát rakni, ami nem is volt soha a
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számukra törvény, semmi közünk hozzá, de fontos esemény volt. Isten
megpihent a hetedik napon, no nem mintha fáradt lett volna, hanem
késõbb a zsidók számára elkülönítette a hetedik napot, hogy az a pihenés napja legyen. A törvénybe elõ is hozza a szombatnapot pihenés napnak. Nem Ádáméknak mondta, és nem is a pogányoknak, hanem az
Izraellel kötött szövetségében kérte a kiválasztott népét. Aki ma keresztényként a szombatot ünnepli, törvény alá vetette magát.
Megtartsák azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelve a szombatot nemzetségrõl nemzetségre, örök szövetségül. 2Móz. 31,16
Kik tartsák meg? Izrael fiai! Mi nem Izrael fiai vagyunk, hanem a megváltottak! Isten fiai! A hetedik nap a nyugodalom napja volt. Ma Isten fiainak mi a szombatja, a nyugodalom napja? Jézus!
Azért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az
õ nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitõl, amiképpen Isten is a magáéitól, Zsid. 4,9-10
Tehát, a mi nyugodalmunk csak Jézus. Õbenne nyugodtunk meg.
Jézus töltötte be a szombatot. A keresztényeknek már nem a szombat
a nyugodalom napja, hanem az Úr. Konstantint hibáztatják azért a változásért, hogy a keresztények vasárnap tartják az istentiszteletet. Kár,
és hibás a tudásuk. A zsidók a hétnek elsõ napját vasárnappal kezdték
és kezdik ma is, nem hétfõvel mint mi. Isten szombati pihenése, elõkép
volt a Fiáról! A Bibliában olvasunk róla, hogy vasárnap, vagyis a hétnek
elsõ napján jöttek össze úrvacsorázni és istentiszteletet tartani.
A hét elsõ napján pedig a tanítványok egybegyûltek a kenyér
megszegésére, Pál prédikált nekik, mert másnap el akart menni, és
a tanítást megnyújtotta éjfélig. Csel. 20,7
Tehát, tévedés azt hinni, hogy a katolikusok vezették be a vasárnapi istentiszteleti alkalmakat, mivel konkrét utalást találunk arra, hogy a
korai egyház tagjai a hét elsõ napján, vagyis vasárnap gyûltek össze.
Akkor szervezték az adományok gyûjtését is. Jézus a hét elsõ napján,
vasárnap támadt fel. Van mit ünnepelni vasárnap! János 20:1-18-ban
olvashatod el részletesen.

8.

www.ujteremtes.hu

Fontos megjegyeznem:
És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon… mind az egész földön… És megáldotta Isten õket, és mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá… 1Móz 1, 26, 28
Világosan kiolvasható az Igékbõl, hogy az ember teremtésekor nem
az ördögnek adta Isten a földet, hanem egyértelmûen az embernek, de õ
is csak használatba vehette. Tehát, nem az ember tulajdona és nem
tehet vele azt, amit akar, - annak ellenére, hogy mégis megteszi -, nem is
a sátáné, hanem Istené. A föld kizárólagos tulajdonosa csak Isten. Mi a
bérlõk vagyunk rajta. Semmi nem a miénk, így világos, hogy ki se vihetünk belõle semmit amikor Istenhez költözünk. Minden marad itt és
tovább fogják az emberek használni ameddig nem jön el az ítélet napja.
Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mert
Õ mennynek és földnek Ura... Csel. 17:24
Tehát, ez az Ige is egyértelmûen kijelenti, ki a föld jogos tulajdonosa,
Ura. Egyet leszögezhetünk, soha nem volt a gonoszé a föld tulajdonjoga
és nem is lesz soha. Az ember nem vigyázott a rá bízott földre, annak
ellenére, hogy a kezébe lett adva, hogy õrizze, gondozza, ápolja. Isten
teremtette meg a földet a rajta lévõkkel együtt, és az ember csupán már
csak összevegyíthet, alkothat a meglévõbõl. Mi viszont hálát kell adunk
Istennek, mert...
...ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Õ szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi
váltságunk az Õ vére által, bûneinknek bocsánata. Kol 1, 12-14
A következõ részben foglakozunk azzal, hogyan került a sátán kezébe az uralom és hogyan lett e világ fejedelme. Valamint, az ember,
hogyan veszítette el a hatalmát, uralmát, hogyan került be a bûn, a halál
az életébe és miért ilyen a földi élet amilyen. Okolható-e Isten mindezért?
Ámen.

