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Teremtés: Mózes első könyve
az alap, 2. rész

Május 23., szombat délután
Isten a természet által beszél hozzánk. Amikor a természet gazdagságát szemléljük, az Ő hangját halljuk. Dicsőségét láthatjuk a keze által
teremtett szépségekben. Közvetlenül, fátyol nélkül szemlélhetjük
műveit. Az Úr mindezeket azért adta, hogy keze munkáját szemlélve
róla tanuljunk. – This Day With God, 241. o.
Akik olvassák és kedvelik a korunkat uraló álokoskodásokat, nem
ismerik Istent a maga teljes valóságában. Ellentmondanak Igéjének, a
természetet magasztalják és imádják a Teremtő helyett. Noha láthatjuk
Istent az általa teremtett dolgokban, ezek mégsem Őt jelentik…
A izikai teremtés Istenről és Jézus Krisztusról, a Teremtőről tesz
bizonyságot. „Minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami
lett. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.” (Jn
1:3–4) A zsoltáros is bizonyságot tesz: „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond
beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható.” (Zsolt 19:2–4) – The Upward Look, 278. o.
A világ ősi történelme, az ember teremtése és bukása felől a Biblia
ismeretére vagyunk utalva. Távolítsuk el Isten szavát, és csak azt várhatjuk el, ami a tévedés befogadásának a következménye.
Szükségünk van a föld eredetének hiteles történelmére, Lucifer
bukásának és a bűn világunkba beengedésének történelmére. A Biblia nélkül a hamis elméletek megzavarnának minket. A babonaság és
hazugság kényuralmának lennénk kiszolgáltatva. De mert kezünkben
a világ kezdetének hiteles története, nem kell emberi találgatásokkal
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és megbízhatatlan elméletekkel terhelni magunkat. – Értelem, jellem,
egyéniség, 2. köt., 742. o.
Ezek az emberek [akik már nem hiszik el a Teremtés könyvének leírásait] elvesztették egyszerű hitüket. Rendíthetetlenül kell hinnünk
Isten szent Igéjének mennyei tekintélyében. Ne vizsgáljuk a Bibliát az
emberi tudomány elképzelései szerint. Az emberi tudás megbízhatatlan vezető. A kételkedők a Bibliát gáncsoskodás céljából olvassák, és
mivel nem értik igazán a tudományt, illetve a kinyilatkoztatást, a kettő
között ellentmondásokat vélnek felfedezni. Pedig ha megértjük őket,
tökéletes összhangot látunk közöttük. Mózes a Szentlélek vezetésével
írt, és a helyes geológiai elmélet soha nem akar érvényt szerezni olyan
felfedezéseknek, amelyek nem egyeztethetők össze Mózes kijelentéseivel. Minden igazság, legyen az akár a természetben, akár a kinyilatkoztatásban, minden megnyilatkozásában következetes önmagával.
– Pátriárkák és próféták, 114. o.

Május 24., vasárnap – Lapos Föld?
A nagy küzdelem első kötetén dolgozom. Komoly, ünnepélyes érzéssel tölt el, amikor ezeket a fontos témákat szemlélem – a teremtést
és a Sátán bukásától Ádám bűnbeeséséig terjedő eseményeket. Az Úr
nagyon közelinek tűnik, amikor írok. Mélyen megrendít, amikor ezen
a küzdelmen elmélkedem. Világosan elém tárul a sötétség hatalmának
tevékenysége. Nehéz idők előtt állunk. Sátán angyalnak öltözve kísért
majd, amint Krisztussal tette a pusztában. Idéz majd a Szentírásból. Ha
nem rejtjük el életünket Jézus által Istenben, akkor biztos, hogy a hitetlenség bilincseibe ver minket az ördög.
Nagyon rövid az idő, és amit kell, gyorsan tegyük meg. A négy
angyal most még visszatartja a négy szelet. Sátán kihasználja az alkalmat mindazok ellen, akik akár kicsit is, de hitben ingadoznak. Minden
ember sorra kerül a próbán. A jellem minden hibája a pusztulás eszközévé válik, ha nem győzzük le Isten Lelke segítségével. Tudom, soha
nem volt ekkora szükség arra, hogy az igazság lelkülete ébressze fel
népünket. Mert az ellenfél mindenkit elejt, akinek nem a Mindenható az
erőssége. – Bizonyságtételek, 5. köt., 572–573. o.
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Isten hatalma azonban továbbra is megnyilvánul abban, ahogy a
teremtett világot fenntartja. Nem úgy van, hogy az egykor beindított
nagy gépezet saját belső energiája által működik tovább, tehát magától lüktet a pulzusunk, és folyamatosan lélegzünk. Minden lélegzetvétel
és minden szívdobbanás annak a bizonyítéka, hogy az Úr gondoskodik
rólunk, benne élünk, mozgunk és vagyunk. A legkisebb rovartól kezdve
az emberig minden teremtett lény az Ő gondviselésétől függ…
A hatalmas erő, ami az egész természetben működik, és fenntartja a
világot, nem egy mindent átható elv vagy mozgató energia, ahogy egyes
tudósok állítják…
Pál apostol a Szentlélek ihletésére írta a következő szavakat: „Mindenek őáltala és őreá nézve teremtettek, Ő előbb volt mindennél, és
minden őbenne áll fenn.” (Kol 1:16) A kéz, amely fenntartja az űrben a
világokat, amely változatlan pályákon és szakadatlan mozgásban tart
mindent Isten univerzumában, ugyanaz a kéz, amit keresztre szegeztek
értünk. – Nevelés, 131–132. o.
Isten felszólítja az embereket, hogy tekintsenek az égre. Ismerjék
fel Őt a csillagos ég csodáiból [Ésaiás 40:26. versét idézve]. Ne csupán
szemléljük az eget, hanem gondolkodjuk el keze művein. Azt akarja,
hogy tanulmányozzuk végtelen alkotásait, és tanuljuk meg szeretni,
tisztelni Őt és neki engedelmeskedni. Az egek, a föld a kincseikkel az
Úr szeretetéről, gondoskodásáról és hatalmáról beszélnek. – A Te Igéd
igazság, 4. köt., 1145. o.

Május 25., hétfő – Teremtéstörténet az ókori irodalomban
Egyedül Isten Igéjében találhatjuk meg a teremtés hiteles leírását, és
itt olvashatjuk el emberiségünk történelmét emberi előítélettől vagy
büszkeségtől mentesen. Az Igében találkozhatunk az ősatyákkal és
a prófétákkal, s hallhatjuk az Örökkévaló szavait. Itt szemlélhetjük a
mennyei Felséget, amint megalázta magát, hogy helyettesünk és kezesünk legyen, megküzdjön a sötétség hatalmaival, és kivívja értünk a
győzelmet. Mindezek tiszteletteljes tanulmányozása meglágyítja, megtisztítja és megnemesíti a szívünket, és új erővel és élettel tölti be lelkünket. – Az én életem ma, 107. o.
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Mikor az értelmet bibliai igazságokkal raktározzuk tele, az írás elvei
mély gyökeret eresztenek a lélekben, az igazsághoz igazodik választásunk és ízlésünk, egy lesz vele, és nem kívánja az elaljasító, durvává
tevő, izgalmas irodalmat, mely gyöngíti az erkölcsi erőt, és rontja az
Isten által hasznosságra ránk ruházott képességeket. A Biblia igazságai
ellenszerként hatnak a könnyű olvasmányokban tett mérgező, burkolt
célzásokra. – Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 96. o.
Teremtett műveinek minden egymást követő napján Isten azt állapította meg, hogy jó. De az emberről, akit Teremtője képmására alkotott, azt mondta, hogy nagyon jó. Semmi más teremtmény, akit Isten
alkotott, nem váltotta ki az Úr szeretetének ekkora megnyilvánulását. S mikor a bűn miatt minden elveszett, akkor Isten szeretett Fiát
adta oda a bukott emberiségért. Az Ő akarata volt, hogy az emberek
ne pusztuljanak el bűneikben, hanem éljenek, hogy a világ áldására
és Alkotójuk becsületére fordítsák képességeiket. Az olyan hitvalló
keresztények, akik nem élnek mások javára, azok az Úr akarata helyett
inkább a maguk romlott akaratát követik. A Mester majd elszámolásra
hívja őket, amiért visszaéltek az áldásokkal, melyeket rájuk árasztott.
– Bizonyságtételek, 4. köt., 562. o.
Isten az özönvíz előtt elhívta Noét, hogy igyelmeztesse a világot,
és hogy az embereket megtérésre vezesse, így megmeneküljenek a
rettenetes pusztítástól. Krisztus visszajövetelének közeledtével az Úr
igyelmeztető üzenettel küldi ki szolgáit a világba, hogy készítsék fel az
embereket a nagy eseményre. Embertömegek hágták át a menny törvényét, de most az Ő kegyelme által mindenkit felszólít, hogy fogadják el
a szent elveket. Aki elhagyja bűneit, és Krisztusba vetett hittel tér Istenhez, annak Ő felkínálja bűnbocsánatát. – Con lict and Courage, 41. o.

Május 26., kedd – Mózes első könyve és a pogányság
A tanulatlan pogány a természetből tanul, és mivel nem elégszik meg a
sötétséggel, keresi a világosságot: Istent, minden dolog forrását és kezdetét. A Teremtés könyve feljegyzi, hogy a Mindenható többféle módon
beszélt a pogányokhoz. Ámde szembetűnő eltérés van az isteni kinyilatkoztatás és a pogányok felfogása között. A pogány ilozófusok közül
sokan rendelkeztek tiszta istenismerettel, viszont mivel nem a Terem-
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tőt, hanem a teremtményt imádták, ismeretük elhomályosult. Az Isten
keze által teremtett természetet imádták: a napot, a holdat és a csillagokat. – The Upward Look, 278. o.
Emberi bölcselet kijelenti, hogy a világ teremtése meghatározhatatlan, korlátlan időt vett igénybe. Vajon Isten is így nyilatkozik? Nem,
Ő azt mondja: „Legyen közöttem és az Izrael iai között örök jel ez, mert
hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, heted napon pedig
megszűnt és megnyugodott.” (…)
Mégis annak ellenére, hogy Isten beszédeit olvashatják, azok, akik
állítják, hogy az Igét hirdetik, emberi elgondolásokat, feltevéseket
adnak elő: emberek meghatározásait és parancsolatait. Hagyományaik
által érvénytelenítik a menny törvényét. A világnak korszakokon át
tartó teremtéséről szóló álbölcselet Sátán egyik csalása. Isten érthetően beszél az emberiséghez. Nem hagyja a dolgot magára, határozatlanul, hogy emberek a saját elméleteik szerint használják fel. – Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 135. o.
Jézabel és szentségtelen papjai befolyásukkal arra tanították a
népet, hogy a felállított bálványok istenek, akiknek titokzatos hatalmuk
van a föld, a tűz és a víz alkotóelemei felett. A menny minden ajándékát
– a sebes folyású patakokat, az élő vízfolyásokat, a könnyű harmatot, a
záport, amelyek felüdítik a földet és nyomukban gazdagon terem a rét
– a minden jó és tökéletes ajándék adója helyett Baál és Astoret kegyeinek tulajdonították. Az emberek elfelejtették, hogy a hegyek és a völgyek, a folyók és a források az élő Isten kezében vannak, és Ő irányítja
a napot, az ég felhőit és minden természeti erőt. – Próféták és királyok,
115. o.
A pogány eszmék által Sátán hosszú időn át távol tartotta az embereket Istentől, nagy győzelmét azonban Izrael hitének megrontása által
aratta. A pogányokat saját elképzeléseik foglalkoztatták, és azokat istenítették. Kihalt közülük az istenismeret, és egyre inkább lezüllöttek.
Izraellel is ugyanez történt. Az az elképzelés, hogy az ember a cselekedeteivel megválthatja önmagát, minden pogány vallás alapvető elve.
Ezt az elvet a zsidó vallás is átvette. Sátán ültette el ezt az elgondolást
bennük. Ahol pedig ezt vallják, ott nincs védőgát a bűn ellen. – Jézus
élete, 35. o.
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Május 27., szerda – Teremtés és idő
Isten az embert a saját képmására teremtette. Ebben nincs semmi titokzatos. Alaptalan az a feltevés, hogy az ember lassú, fokozatos fejlődéssel alakult ki az alsóbbrendű állat- vagy növényvilágból. Ez a tanítás a
Teremtő csodálatos munkáját az ember szűk, földi fogalmaihoz alacsonyítja le. Az ember olyan eltökélten tagadja Istent, mint a világegyetem korlátlan urát, hogy lefokozza saját magát, és megfosztja eredetének méltóságától. Aki a magasba helyezte a csillagvilágokat, és nagy
hozzáértéssel színezte ki a mező virágait, aki betöltötte a földet és az
eget hatalmának csodáival, amikor dicsőséges művének bekoronázása következett – hogy a gyönyörű föld uraként valakit a középpontba
helyezzen –, olyan lényt teremtett, aki méltó a neki életet adó kézhez.
Az emberiség családfája, ahogy azt az ihletett Ige megadja, nem valami
fejlődő csírákig, puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyomon
eredetét, hanem a hatalmas Teremtőig. Ádám a földből formálva is
„Isten ia” volt. – Pátriárkák és próféták, 44. o.
Az ősatyák Ádámtól Noéig – kevés kivétellel – közel ezer évig éltek.
Azóta az átlag életkor egyre csak rövidült.
Krisztus első eljövetelének idején az emberiség már annyira leromlott, hogy nemcsak az öregeket, hanem a javakorabelieket és a iatalokat is az Üdvözítő lábához hozták a városokból, hogy gyógyítsa meg
őket betegségükből. Sokan kimondhatatlan nyomorúságban dolgoztak.
A test törvényeinek megrontásával járó szenvedések és a korai halál
már annyi ideje uralkodik, hogy azokat az emberiség kiszabott sorsának tartják, pedig Isten nem ilyen elesettnek teremtette az embert.
A dolgok ilyen állapota nem a Gondviselés, hanem az ember műve.
Helytelen szokások hozták ezt létre – azoknak a törvényeknek a megsértése, amelyeket Isten az ember létének kormányzására alkotott.
A természet törvényeinek szakadatlan áthágása nem más, mint az
Isten törvényeinek folyamatos megszegése. – Étrendi és táplálkozási
tanácsok, 117–118. o.
Azonban van egy nap, amelyet Isten kijelölt, hogy a föld történelmét lezárja. „Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt
24:14) A prófécia gyorsan teljesedik… Az Úr napja rohamos léptekkel
közeledik. A hamis őrszemek ezt kiáltják: „minden rendben van”, azon-
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ban Isten napja gyorsan közeledik. Olyan csendesen jön, hogy nem kelti
fel a világot abból a halálos szunnyadásból, amelybe került… Senki ne
érezze úgy, hogy nem fenyegeti a váratlanság és meglepettség veszélye.
Senkinek a próféciaértelmezése se fosszon meg bennünket az események ismeretében attól a meggyőződéstől, hogy ne lenne közel a nagy
nap. – A keresztény nevelés alapjai, 335. o.

Május 28., csütörtök – Teremtés a Szentírásban
Az ember, mint Ádám leszármazottja, semmi mást nem örökölt, csak
bűnösséget és halálos ítéletet. De Krisztus közbelépett, és helytállt ott,
ahol Ádám elbukott… Jézus tökéletes példája és Isten kegyelme elégséges ahhoz, hogy iainkat és leányainkat Isten iaivá és leányaivá neveljük. Ez nem megy másként, csak lépésről lépésre, pontról pontra, elvek
és tanítások által, hogy miként adhatják szívüket és akaratukat teljesen Krisztusnak, Sátán hatalmának megtörése érdekében. – Gyermeknevelés, 475. o.
Ha e föld pompájában és szépségében gyönyörködünk, gondoljunk
az eljövendő világra, amelyben soha semmi nyoma sem lesz a bűnnek
és a halálnak, ahol a természet nem viseli majd magán az átok nyomát.
Képzeljétek magatokat az üdvözültek boldog honába, és gondoljatok
arra, hogy olyan dicső lesz ez az ország, hogy a legtermészetesebb képzelet sem képes lefesteni. Az a sok jó adomány, melyeket Isten a természetben ajándékozott nekünk, csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének. Meg van írva: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és
embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.” (1Kor 2:9)
A költők és a természettudósok sokat beszélnek a természet szépségeiről, de csak a keresztény épülhet a legteljesebb és legszebb örömmel
a föld szépségein, mert ő az Atya művét ismeri fel bennük; az Ő szeretetét látja meg a virágban, a cserjében és a fákban. Senki sem értheti meg
teljesen a hegy, völgy, folyó és tenger jelentőségét, aki nem látja bennük
kifejezve Istennek az emberek iránti szeretetét. – Jézushoz vezető út,
86–87. o.
Csodálatos szépség rejlik a völgyben, a hegyszorosokat övező sziklákban, a szinte égig érő szirtekben. Aztán ott vannak a gyönyörű for-

78

 9. tanulmány

májú levelekkel telerakott sudár fák, a fűszállak, a rügyek és virágbimbók, az erdei fák és minden élőlény – mindezek a hatalmas és élő Istenre
terelik az elménk igyelmét. Minden képességünk az élő Isten létezéséről tesz bizonyságot, és a természet nyitott könyvéből értékes leckéket
tanulhatunk meg a mennyei Felségről. Ilyen tanulmányozás által fejlődik az elme, lesz egyre nemesebb és magasztosabb, és egyre többet
szeretne megismerni Istenről és az Ő dicsőségéről. Szívünkben nemcsak hódolat és csodálat ébred, hanem szeretet, hit és teljes odaadás is
a minden jó Adományozója iránt. Csodálatos műveit szemlélve, hatalmának bizonyítékait látva teszem fel a kérdést: „Micsoda az ember –
mondom –, hogy megemlékezel róla? És az embernek ia, hogy gondod
van reá?” (Zsolt 8:5) Mindent Ő tervezett és alkotott, hogy teremtett
műveiben megláthassuk Istent. Ez arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy az elménkben őrizzük meg Istent, szívünket pedig kiemeli
az érzéki dolgokból, és a Teremtőnk iránti szeretet és hála kötelékébe
helyezi. – Our High Calling, 250. o.

Május 29., péntek – További tanulmányozásra
A keresztény nevelés alapjai, „Tanítóink – a keresztény feddhetetlenség
példaképei” című fejezet.

