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TEREMTÉS – 1. A világ teremtése 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2017. 01. 20. 
 

Ádám előtti világ 
A világ keletkezésére kizárólag Isten Igéje ad egyedüli és elfogadható magyarázatot. A teremtés első 

lépéseként a Szentháromság összeült tanácskozni és megtervezte az univerzumot. A Biblia legelső versében 
a kezdetben szó az időtlen múltra vonatkozik, amikor a mennyek (egek) és a föld Isten akarata által terem-
tettek meg. 

1Mózes 1,1.  
1. Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet.  
Hogy jobban megértsük az Édenkertben történt eseményeket, tekintsünk vissza az Ádám előtti korra. 

Isten jó, ezért Ő csak jót teremtett, mint például az angyalokat is, akikben csak jóság lakozott. Lucifer olyan 
magas rangú arkangyal volt a mennyben, mint Mihály és Gábriel. Lucifer arkangyal egyik legcsodálatosabb 
teremtménye volt Istennek, akit uralkodásra és zenei szolgálatra kent fel. 

Ezékiel 28,13. King James fordítás 
13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál mindenféle drágakövekkel… és csörgődobjaid és 

furulyáid mesterkézzel készültek azon a napon, melyen teremtetél. 
Ezékiel 28,14-15. 
14. Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes 

kövek közt jártál.  
15. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem 

találtaték benned.  
Tehát Lucifer egyszer csak fellázadt, és Isten trónja fölé akart kerekedni. A Teremtő nem tűrte el a 

lázadást, ezért kizárta a mennyből és levetette Lucifert a földre, s innentől kezdve sátán és ördög néven vált 
ismertté.  

Ezékiel 28,16-18. 
16. Kereskedésed bősége miatt bensőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged 

az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül.   
17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre 

vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére.  
18. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertőztetted szenthelyeidet; azért tüzet 

hoztam ki bensődből, ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek a földön mindenek láttára, akik reád 
néznek.  

Lucifert Isten nem gonosznak teremtette, hanem azzá vált. A gonosznak teremteni vagy gonosszá válni 
között hatalmas különbség van. Mivel Isten nem vonja vissza az adott szavát, így nem folyásolhatta be 
Lucifer szabad akaratát sem, ezért nem akadályozhatta meg a gonosszá válás útján. 

Ésaiás 14,12-14. 
12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!  
13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszéke-

met, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.  
14. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.   
Lucifer saját magát akarta Isten fölé léptetni, de Isten ezt megakadályozta és kizárta a mennyből. Miután 

Lucifer a földre vettetett, ő az ott levő teremtményeket leuralta. Ádám előtt a földön már éltek valamilyen 
teremtett lények, de azok nem emberek voltak. A földön a mennyből kivetett, a sátán vezetése alatt levő bu-
kott szellemi lényekre Isten ítélete szállt még az ember teremtése előtt. Isten a következők szólta Lucifernek: 

Ésaiás 14,15. 
15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!  
Isten nem értett egyet Lucifer ellenszegülésével, és felfuvalkodásáért, kevélységéért súlyos ítélet szállt 

mind rá, mind a királysága alá tartózó világra. Ez az ítélet egy Ádám előtti katasztrofális vízözön volt, 
amelynek következtében a föld pusztává és kietlenné vált, ami nem azonos Noé vízözönével. Mózes első 
könyvében az 1. fejezet 1. és 2. verse között egy hatalmas időszakadék rejlik, ami az Ádám előtti világot 
takarja. 

1Mózes 1,2. 
2. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme 

lebegett a vizek felett.  
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A vízözön miatt a föld lakhatatlanná vált. Több Bibliában a héber „hájáh” szót „volt” szónak fordították, 
de annak a helyes jelentése: „vált”. Jeremiás próféta a látomásában visszatekint a Lucifert ért vízözön utáni 
állapotra, amely szintén pusztaságnak mutatja a földet.  

Jeremiás 4,23-27. 
23. Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!  
24. Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak!  
25. Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek.  
26. Nézek, és ímé a bő termőföld pusztává lett; és minden városa összeomlott az Úr előtt, az Ő 

haragjának tüze előtt!   
27. Bizony ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét!   
Isten a lepusztult állapotából újjáteremtette a földet, hogy az lakhatóvá váljon az ember számára. 
Zsoltárok 104,6-9. 
6. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak.  
7. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.  
8. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik.   
9. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.  
A föld első újjáteremtése előtt Isten megdorgálta a vizeket, és az Ő Szavára azok azonnal szétoszlottak. 

(Noénál viszont a víz 150 nap alatt fokozatosan húzódott vissza. Így jól látható a kettő közötti különbség.)  
 
Hatezer évvel ezelőtt, a föld újjáteremtésekor Isten megteremtette az élővilágot, majd megformálta az 

első embert. Az emberiség jelenleg hatezer éves, viszont a régészeti leletek több millió évesek, de mégsincs 
ellentmondás a kettő között, mert az ember teremtése előtt már volt valamilyen élet a földön. Ez azt jelenti, 
hogy a teremtés az sok milliárd éves, viszont Ádám idejében csak újrateremtés történt. A tudományok és a 
Biblia végső soron nem mondanak ellent egymásnak, kivéve, hogy a tudományok tagadják, hogy Isten 
teremtette az embert. 

Nézzük meg ismét időrendben az eddig elhangzottakat: a világmindenség teremtése (1Móz. 1,1) > Luci-
fer kizárása a menyből > a földi teremtményeket leuralta > ítélet (Ádám előtti vízözön) > a föld kietlenné 
vált (1Móz. 1,2) > a föld újjáteremtése > az ember megalkotása. 

 
Teremtés szavak által 

Isten kinyilatkoztatta Mózesnek, hogy a teremtés kulcsa a hittel kimondott szavaiban rejlett, amit utólag 
írt le. Nézzük meg Isten gondolatait a teremtéssel kapcsolatosan. Van, aki azt hiszi, hogy Isten a földet a 
semmiből teremtette, de ez nem így van. Ő a földet valamiből teremtette, és az a valami, amit Isten használt, 
az a hit volt. Hasonlítsuk össze az 1Mózes 1,1-et a János 1,1-gyel.  

1Mózes 1,1.  
1. Kezdetben teremté Isten ...  
János 1,1.  
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.  
János 1,3.  
3. Minden Őáltala (az Ige által) lett és Nála nélkül (az Ige nélkül) semmi sem lett, ami lett. 
Ebből láthatjuk, hogy Jézus volt az Ige, aki jelen volt a teremtésnél. Isten parancsszavára állt elő a 

világmindenség.  
Zsoltárok 33,9.  
9. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott.  
Isten a földet a Szavaival teremtette, amihez a saját hitét használta. Isten úgy hozta működésbe a hitét, 

hogy azt a kimondott Szavaiban szabadította fel annak érdekében, hogy az egész teremtés előálljon. Például 
nem voltak égitestek, növények, állatok, amíg Isten azt nem mondta: Legyen… És lett!  

Isten a saját Szavait használta, mint hitének a hordozóit, hogy vigyék el az Ő hitét a teremtés hely-
színére, így a hittel kimondott szavaival képes volt teremteni. Mózes 1. könyvében tízszer olvashatjuk azt, 
hogy „És monda Isten...”, ami a szavak teremtő erejére mutat rá. Isten Szavai hittel teljesek voltak és ezeket 
használta ahhoz, hogy a teremtés létrejöhessen.  

Zsidó 11,1.  
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága…  
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Csak hit által érthetjük meg, hogy a világot Isten úgy teremtette, hogy ami látható, a láthatatlanból állt 
elő. A hívő ember számára a hit valóság. Néhány ember azt hiszi, hogy a szellemvilág nem létezik, mert 
nem látja azt. De Isten, Aki Szellem, Ő teremtette a világot! (Ján. 4,24) 

Tehát a szellemi világ előbb létezett, mint a fizikai, vagyis a fizikai világ a szellemi világnak csak a 
másolata. Amit most látunk, az az eredeti teremtésnek egy eltorzított képe. Pál azt mondja, tekintsünk a 
láthatatlan dolgokra, amit a hit szemével tudunk meglátni.  

2Korinthus 4,18.  
18. … mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
Amit a fizikai szemünkkel látunk, azok a dolgok időlegesek (pl. vaskerítés elrozsdásodik). Ez a világ, 

amelyben élünk, nem az örökkévaló világ, ez a világ változó és mulandó. A szellemvilág a valóságos világ, 
és ebből állt elő mindaz, ami látható. A Teremtés Könyve kijelenti: „Kezdetben teremté Isten...” Hogyan 
teremtett Isten? Az Igével. Semmi sem lett teremtve az Ige nélkül, az Ige pedig Jézus volt.  

Zsidó 11,3.  
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból 

állott elő.  
János 1,3.  
3. Minden Őáltala lett és Nála nélkül semmi sem lett, ami lett.  
A látható dolgok nem a látható dolgokból álltak elő. Nem láthatod a hitet, de a világmindenség mégis 

Isten hitéből állott elő. Mózes könyve Istennek három teremtési szakaszáról beszél: 1./ kezdetben az egek és 
a föld teremtése; 2./ a növény- és állatvilág teremtése; 3./ az ember teremtése. 
 

 
 

 


