
hogy az evolucionista szekularizmus kiszorította Istent az iskolákból, 
emelkedett az öngyilkosságok száma és egyre gyakoribbá váltak a 
deviáns viselkedési formák. Ha a világegyetem és az élet természe-
tes folyamatok eredményeként jött létre, és nincs semmiféle Isten, 
aki meghatározza az erkölcsi normákat, akkor a jó és a rossz rela-
tív és képlékeny. Ez a nézet elkerülhetetlenül társadalmi és egyéni 
erkölcsi hanyatláshoz vezet, amelyben az emberek olyan erkölcsi 
normarendszert választanak maguknak, 
amely pillanatnyilag jónak tűnik. A.C. 
Grayling brit ateista elismerte: „Már nem 
igazán hiszünk Istenben, hiszen biztonsá-
gi kamerák vigyáznak ránk helyette.”3

Némelyek azt tanítják, hogy az em-
bernek majomszerű őse volt. De kit ér-
dekel ez? Nem mindegy? Nézzük csak! 
Ha az ember úgyis csak olyan, mint egy 
majom, annyit is ér az élete. De ha hisz-
szük, hogy az ember Istentől származik, 
és rá hasonlít, az önbecsülést ad saját 
magunknak, és másokat is értékessé 
tesz a szemünkben. Ennek megfele-
lően fogunk bánni embertársainkkal, a 
magzatokkal, az idősekkel és a betegek-
kel is! A bánásmódod elárulja, ki vagy. 
Jézus azt mondta: „Arról ismerhetitek fel 
őket, hogy mit tesznek, és annak mi az 
eredménye.” 
(Mt 7:16)

A Teremtés könyve  
a keresztény hit alapja

A Biblia első könyvét „minden keresztény tanítás bölcsőjének” is 
nevezik. Bemutatja számunkra a teremtés tökéletes, szent Istenét 
(Ter 1:31), az Egyetlent, akinek szépsége előtt angyalok borulnak le, 
hogy imádják. Elbeszéli, hogyan formálta meg az embert saját ké-
pére és hasonlatosságára, hogy megmutassa jóságát és szeretetét (Ter 
1:26), és hogy hogyan fogadott minket barátaivá (Ter 3:8). Leírja, 
hogy a bűn hogyan tette tönkre a világot, ami így sokszor remény-
telen, boldogtalan és erőszakkal teli hely lett (Ter 3:16-19). A Teremtés 
könyve Isten igazságáról tanít, és arról, hogyan büntette meg bűne 
miatt az embert (Ter 3:19); továbbá Isten szeretetéről, és arról, hogy 
hogyan ígérte meg a szabadítás útját, hogy bocsánatot nyerjünk, és 
örök életet kapjunk (Ter 3:15, 21). A Teremtés könyve Istent mint 

törvényhozót is bemutatja; az Egyetlent, Akihez fordulnunk kell, hogy 
megtudjuk, hogyan éljünk helyesen a saját érdekünkben (Ter 2:16-17); 
tanít arról, hogy Isten szándéka a házassági egység, amely egy férfi 
és egy nő között jön létre, és amely a család alapja (Ter 2:21-25).

Az evolúciós elmélet elfogadása a Biblia teremtéstörténetét egy 
mesévé minősíti le. Ahogy Daniel Dennett ateista filozófus mondja: 

a darwinizmus „egy univerzális sav; ami szinte 
minden hagyományos [keresztény] felfogást 
szétmar”4. De ha szó szerint, történelemként 
fogadjuk el a Teremtés könyvét, akkor a hi-
tünk és a világnézetünk stabil ala-
pon fog állni.

TUDTAD?
Még a mennyben is hangsúlyos a teremtés!

“Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied le-
gyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert 
te teremtettél mindent, és minden a te akara-
todból lett és teremtetett”. (Jel 4:11)
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A 
teremtés–evolúció vita sokak szerint mellékes kérdés. 
E vélemény képviselői szerint jobb, ha a keresztények az 
evangélium hirdetésére koncentrálnak, mint ha olyan né-
zeteltérésekbe bonyolódnak bele, hogy mit is tanít a Biblia 

a kezdetekről. Mások szerint alapvető fontosságú kérdés ez, mivel a 
Biblia tekintélye a tét! És ha nem kezeljük jól ezt a problémát, akkor 
veszélybe kerülnek az egyház és a társadalom alapjai.

Amikor Isten átadta Mózesnek a Tízparancsolatot, ezt mond-
ta neki: „Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a 
tengert és mindent, ami azokban van…” (Mózes második könyve  
/Kivonulás könyve/ 20:11). Ez megerősíti, hogy a Kivonulás könyve szó 
szerinti értelemben vett hat napos teremtésről beszél. Maga Jézus 
is azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor te-
remtette meg Ádámot és Évát is – nem évmilliókkal a kezdetek után 
(Mk 10:6).

Az Oxfordi Egyetem Hebraisztika Tanszékének Szentírás-értel-
mezés professzora, James Barr kifejti, hogy nem ismer a világ neves 
egyetemein tanító egyetlen olyan héber- vagy ószövetség szakos 
professzort sem, aki ne hinné, hogy a Teremtés Könyve egy nemré-
gen végbement teremtésről szól, amely 6 szokványos, 24 órából 
álló nap alatt ment végbe1. Ugyanakkor sok egyházi vezető azt ál-
lítja, hogy hiba a Teremtés könyvének elbeszélését szó szerint értel-
mezni. Azzal érvelnek, hogy mivel a tudósok többsége szerint a Föld 
többmilliárd éves, a keresztyéneknek úgy kell értelmezniük a 
Bibliát, hogy ne ütközzenek ellentmondásba azzal, amit a legtöbben 
„tudományos ténynek” tartanak. A kérdés csak az, hogy meg lehet-e 
ezt tenni anélkül, hogy aláásnánk az alap-
vető keresztyén tanítást?

Fosszíliák és Isten jósága

A Biblia tanítása szerint az a világ, amelyet Isten kezdetben terem-
tett, tökéletes volt, ezáltal tükrözte Alkotójának tökéletességét is. A 
Teremtés könyvében ezt olvassuk: „Akkor Isten megvizsgált mindent, 
amit létrehozott, és nagyon jónak találta.” (Ter 1:31) A Biblia egyértel-
műen azt tanítja, hogy a szenvedés és a halál csak azután jelent 
meg a teremtett világban, hogy az emberek vétkeztek (Ter 3). 

Ezzel ellentétben, a sokak által elfogadott tudományos álláspont 
szerint a kövületek arról tanúskodnak, hogy a világban betegség, erő-
szak és halál uralkodott már jóval az ember megjelenése előtt, 
vagyis azelőtt, hogy bárki is vétkezhetett volna. Ha elfogadjuk ezt a 
szemléletet, azzal elhisszük azt a képtelenséget, hogy Isten az első 
emberpárt egy olyan világba helyezte, amelynek kőzetei teremtmé-

nyek mil-
l iárdjainak 
erőszak általi 
haláláról tanús-
kodnak, és ráadásul 
ezt „nagyon jónak találta”!

A Teremtés könyvének 
6-8. részeiben olvashatunk az 
egész Földet elárasztó, párezer év-
vel ezelőtti özönvízről, ami biblikus magyarázatot ad az üledékes 
kőzetekre és az ezekben található fosszíliákra. A kövületek arról 
tanúskodnak, hogy Isten ítéletet hajtott végre az erkölcsileg tökéle-
tesnek teremtett emberiségen, mivel az úgy döntött, hogy szembe-
szegül Teremtőjével, és a gonoszság útját választja. A tudományos 
álláspont szerint a kőzetek és kövületek többmillió évesek. Ennek az 
álláspontnak az elfogadásával egyúttal egy teológiailag tarthatat-
lan állítást is elfogadunk: hogy a halál és a szenvedés a bűn előtt 
jelent meg a világban.

A Biblia szerint Isten megformálta Ádámot a világ kezdetén (Ter 
2:7). A tudományos álláspont szerint viszont az ember majomszerű élő-
lényekből fejlődött ki évmilliók alatt a „természetes kiválasztódás általi 
evolúció” során – az „életrevalóbbak túlélésének” elve szerint, ahol a 
gyengébbek kihalnak azért, hogy az erősebbek fennmaradhas-
sanak. De milyen Isten az, aki ilyen módon teremt? Vajon a Biblia min-
denható Istene, aki bölcsességében, tudásában és jóságában egyaránt 
tökéletes, a teremtésnek ilyen erőszakos és pazarló módját választotta 
volna? Ez az evolucionista szemlélet szöges ellentéte annak, amit a 
Biblia az életről és a halálról, valamint ezek eredetéről tanít. A Biblia 
tanítása szerint a halál a bűn következménye (Róm 5:12); az evolu-
cionista gondolkodás szerint pedig a halál volt az 
az eszköz, amelynek segítségével az 
emberi élet kialakult.

Ha a Biblia téved a történelem területén,  
akkor lehet-e hiteles bármi másban?

Az Újszövetség írói a Teremtés könyvét szó szerint lejegyzett törté-
nelemnek tartották. Pál apostol a kereszt jelentőségének magyaráza-
takor egy konkrét ember, Ádám által elkövetett konkrét bűnről beszél, 
ami az Éden kertjében történt (Róm 5:12-21). Péter apostol a Teremtés 
könyvében leírt özönvízre megtörtént, történelmi eseményként 
utal (2Pt 3:3-7). Lukács egészen Ádámig visszavezeti Jézus családfáját, 
generációról generációra (Lk 3).

Ha a Biblia téved abban, amit a történelmünkről tanít, akkor 
bölcs dolog-e hinni abban, amit a jövőnkkel kapcsolatban mond? 
Ha tévedés az, amit a világ kezdetéről állít, hihetjük-e, amit a világ 
végéről nyilatkoztat ki (Jel 21:1-4; 22:3)? Ha Péter apostol tévedett 
azzal az ítélettel kapcsolatban, amely az özönvíz által ment végbe, 
igaza lehet-e abban, amit az eljövendő ítéletről tanít (2Pét 2:4-6)? 
Ha Jézus tévedett abban, amit Ádámról mondott, akkor lehetsé-
ges, hogy abban is tévedett, amit önmagáról állított (Mk 10:6)? Sőt, 
ha Jézus tévedett ezekben, akkor a Mennyei Atya is tévedett volna? 
Hiszen Jézus mindig csak azt mondta, amit az Atya megparancsolt 
neki (Jn 12:49-50). Ha elfogadjuk, hogy a Biblia akár csak egy te-
rületen is téved, azzal minden vonatkozás-
ban megkérdőjelezzük a tanítását.

Tudományos a Föld őstörténetével 
foglalkozó tudomány?

Érthető az emberek nagyfokú bizalma a természettudósokban, 
hiszen nekik köszönhetjük, hogy képesek vagyunk betegségek 
gyógyítására, bűnüldözésre, számítógépek megalkotására, és hogy 
az ember a Holdra lépett. Az ilyen technológiákat létrehozó tudo-
mány azonban élesen különbözik attól a tudománytól, amely a Föld 
állítólagos őstörténetét igyekszik meghatározni. A technika haladá-
sát szolgáló tudomány alapja a megfigyelés és a kísérletezés. 

De képtelenség kísérletekkel vizsgálni azzal kapcsolatos fel-
tételezéseket, hogy hogyan keletkezett a világegyetem és honnan 
származik az ember. Ez a „tudományos” munka inkább ahhoz ha-
sonlít, amikor a nyomozó a jelenben fellelhető nyomok összeillesz-
tésével próbál feltárni egy olyan bűntényt, amit a múltban követtek 
el. Ezenfelül, a kezdetekre vonatkozó tudományos álláspontok 
hitelüket veszítik amiatt, hogy folyamatosan változnak. William 
Provine professzor így nyilatkozott az 1964 és 1968 közötti evolúci-
ós biológia tanulmányairól: „A tanult információk többsége ebben 
a témakörben vagy téves volt, vagy azóta 
már jelentősen megváltozott.”2

„Nem vagyok majomból...”

Némelyek azt tanítják, hogy csak egy kozmikus baleset eredmé-
nye vagyunk. Ha így van, mi értelme van az életnek? Ha viszont hi-
szünk a Teremtő Istenben, ha szeretjük őt és engedelmeskedünk neki, 
akkor boldog és beteljesedett életet élhetünk. Azzal párhuzamosan, 
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