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Előszó 

 

 „Isten Igéje élő és ható” (Zsid 4,12a). „Élő”, azaz nem pusztán betű, hanem életet ad; „ható”, 

mert nem pusztán elgondolkodtató teológiai elméleteket tartalmaz, hanem megtapasztalható 

szellemi valóságokat is. Mert „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 

cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17).  

 „Ti azért kutatjátok az Írásokat – mondta az Úr Jézus – mert azt gondoljátok, hogy azokban van 

az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy 

életetek legyen” (Jn 5,39-40). Az a feladatunk tehát, hogy kitartóan olvassuk a Bibliát, és folyamatosan 

elmélkedjünk azon, amit olvasunk.  

 Hogy Isten népét az Ige tanulmányozására buzdítsa, Stephen Kaung testvér igeszolgálatai 

során végigvette a Biblia mind a hatvanhat könyvét. Mindegyik üzenet átfogó képet ad az adott 

könyvről; általuk belekóstolhatunk Isten Igéjének mennyei ízébe. A sorozat célja, hogy bizonyos 

alapvető ismeretet nyújtson a szenteknek az Isten Igéjének tanulmányozásában.  

 Használja Isten ezeket az üzeneteket az Ő Igéje iránti szerelmünk erősítésére! 
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GENEZIS 
 

ISTEN AKARATA 

 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. (1Móz 1,1) 

És azt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képünkre, hozzánk hasonlót; és uralkodjanak 

a tenger halain és az ég madarain és a barmon és minden vadállaton és minden 

csúszómászón, mely a földön mászik. És megteremtette Isten az embert az ő képére, Isten 

képére teremtette őt, férfiúvá és nővé teremtette őket. (1Móz 1,26-27) 

 

Imádkozzunk! 

 Drága mennyei Atyánk, hálát adunk Neked azért, hogy a Te szeretett Fiadat adtad nekünk, az 

Úr Jézus Krisztust, és hálát adunk Neked a Te drága igédért is. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Te Szent 

Szellemedet, hogy Őrajta keresztül megérthessük a Te igédet, és megláthassuk a Te Fiadat, a mi 

Urunkat, Jézust. Atyánk, mennyire dicsérünk és magasztalunk ezért, mert ez a Te akaratod, hogy 

meglássuk a Te szeretett Fiadat, és ne csak meglássuk Őt, hanem átváltozzunk és átformálódjunk az Ő 

képére és hasonlatosságára. Atyánk, hálát adunk irgalmadért és kegyelmedért, a Te szándékodért és 

tervedért. Imádunk és dicsérünk Téged. Kérjük, hogy nyisd meg előttünk a Te igédet, hogy az élet és 

szellem lehessen számunkra; és a Tied legyen a dicsőség mindezért. Az Úr Jézus nevében. Ámen. 

 A Bibliában Mózes első könyve, a Teremtés a legelső könyv, bár eredetét tekintve 

valószínűleg nem ez íródott a legrégebben. Jób könyve ugyanis az 1Mózes előtt született, 

valószínűleg a pátriárkák korában, azt pedig tudjuk, hogy a Teremtés könyve Mózes idejéből 

való. Ezzel együtt helyes, ha a Teremtéssel kezdődik a Biblia, a könyv címe ugyanis a héber 

Biblia legelső szavából (B’résít = kezdetben) származik. Ezért nevezzük ezt a könyvet 

Teremtésnek (Genezisnek), görögül ugyanis ez teremtést, eredetet, kezdetet jelent. Ez tehát 

a kezdetek könyve, és így már a címe alapján meg tudjuk határozni a könyv célját és kereteit 

is. 

 A Teremtés könyve gyakorlatilag a Biblia tartalomjegyzéke, tömören magába foglalja 

mindazt, amiről az egész Biblia szól. Minden benne foglalt igazság és minden egyes témakör 

magja el lett vetve benne, hogy azután ezek a magok folyamatosan bontakozzanak ki a teljes 

Írásban. Csakis a kezdetekkel foglalkozik, kivéve természetesen Isten kezdetét, hiszen Isten 

maga a kezdet. Beszél a teremtés, a szombat, az ember, az élet, a bűn, a megváltás, a család, 

a nemzet és a rasszok kezdetéről. Elmondja mindennek az eredetét; de ne feledjük, ez tényleg 

csak a kezdet! Mózes első könyve nem foglalkozik a dolgok végével, a végső kimenetellel, 

hiszen ez a kezdetek könyve. Utána fejt ki lépésről lépésre az Ige minden megkezdett szálat a 

Biblia lapjain végig, egészen a Jelenések könyvéig; ott látjuk csak meg a véget, a végső 

kimenetelt. 



 A Teremtés könyve Mózes öt könyvéből a legelső; ismerteti velünk az őstörténetet és 

a pátriárkák történetét. Az őstörténet leírja, mi történt a teremtéstől az ember bukásáig, a 

bukástól az özönvízig, majd az özönvíztől Bábel tornyáig. A hátra lévő részekben pedig a 

későbbi pátriárkák történetét mutatja be – Ábrahám, Izsák, Jákób és József életét. 

 A zsidó és a keresztény hagyomány is egyetért abban, hogy a Biblia első öt könyvét 

(Tóra) Mózes írta. A Talmud szerint is így van ez, leszámítva az 5Mózes utolsó nyolc versét, 

melyet Józsué írt – de ez nyilvánvaló is, hiszen ezekben a részekben Mózes haláláról van szó. 

 Hogyan állította össze Mózes a Teremtés könyvét (és tulajdonképpen a többi négyet 

is)? A Szent Szellem ereje és hatalma által – Isten Szent Szelleme indította Mózest erre (lásd 

2Péter 1,21b). Honnan tudhatjuk, hogy a szöveg egy része Istentől jövő közvetlen 

kijelentésből származik? Onnan, hogy Mózes leírja a teremtés történetét, pedig senki sem 

lehetett ott, aki látta volna és továbbadhatta volna ezeket – tehát csakis Istentől jövő 

közvetlen kijelentés útján kaphatta meg. Másik része pedig szóbeli hagyományból eredhet, 

hiszen tudjuk, hogy a korai pátriárkák, az ősatyák nagyon hosszú időt, akár többszáz éves kort 

is megértek, így bőven volt alkalmuk átadni az életük során történt eseményeket a következő 

nemzedékeknek. Mózes tehát az ő fennmaradt történeteiket összegyűjtve bele tudta foglalni 

ezeket könyvébe. 

 A másik ok, amiért Mózes alkalmas volt e könyv megírására, hogy nagyon tanult ember 

volt. Az akkori idők legfejlettebb civilizációjának, a történelmének éppen csúcsán álló 

Egyiptomnak minden tudásával rendelkezett (lásd ApCsel 7,22). Ezen kívül pedig igen 

komolyan átment Isten fegyelmező nevelésén; jól ismerte az Úr felkészítő munkáját a két 

negyvenéves periódus alatt. Egyfelől tehát nagy tudása volt, másfelől az Úr komolyan 

megnevelte; és e két tényező együttes hatása tette alkalmas eszközzé Isten számára, hogy 

rajta keresztül átadhassa nekünk a Teremtés mérhetetlen jelentőségű könyvét. Mindez a 

legnagyobb valószínűség szerint Kr.e. 1500 körül történt, és a benne foglalt történet nagyjából 

kétezer évet ölel át – a hat nap teremtésétől kezdve József haláláig. 

 A könyvnek sokféle megközelítési módja létezik; vizsgálhatjuk történelmileg, 

prófétikusan, korszakos (diszpenzációs) lebontásban, előképek alapján, illetve szellem szerint. 

Habár sokféle módon fordulhatunk hozzá, most mi a benne szereplő emberek élettörténete 

mentén szeretnénk végigvenni a Teremtés könyvét. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, 

segítségünkre lesz, ha általános áttekintést kapunk Mózes könyveinek központi üzenetéről. 

Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg ezeket: 

 A Teremtés (Genesis, 1Mózes) Isten akaratáról beszél. A Kivonulás (Exodus, 2Mózes) 

Isten munkájáról. A Léviták könyve (Leviticus, 3Mózes) Isten útjairól. A Számok könyve 

(Numeri, 4Mózes) Isten járásáról. A Második törvénykönyv (Deuteronomium, 5Mózes) pedig 

Isten igéjéről. 

 Ahogyan korábban említettük, a Teremtés a kezdetek, az eredet könyve, és amikor 

csak valaminek a kezdetére vagy eredetére gondolunk, ezt gondolatban azonnal a szándékkal 

és az akarattal kapcsoljuk össze. A mi Istenünk a kezdetek Istene, sőt, Ő Maga a kezdet. De Ő 

a szándék Istene is, hiszen Övé a legfőbb akarat a világegyetemben. Isten nem olyan, mint az 

ember. Velünk előfordul, hogy előzetes meggondolás nélkül cselekszünk, vagy véletlenül 



csinálunk valamit, de Isten soha nem ilyen. Az Övé a legfőbb akarat. Bármit is tesz, azt már 

előre végiggondolta, és amint elhatározásra jutott az elérendő cél felől, elkészíti az ahhoz 

vezető tervet; és annak megfelelően munkálkodik, míg csak el nem lett végezve. Ilyen a mi 

Istenünk. 

 Bármit is tesz Isten, azt akaratának jótetszése szerint teszi. Az Efezus 1,5-ben Pál azt 

írja: „Akaratának jótetszése szerint”. Van egy akarata, és ezt senki nem befolyásolhatja; 

hanem inkább ez van az Ő jótetszése szerint. Ez az, aminek örül. Így szeretné; így lenne jó, és 

ezért úgy dönt, hogy így lesz. Minden az Ő akaratának jótetszése szerint történik, és ebből 

kiindulva kezd neki mindennek. Innen kiindulva fekteti le az alapokat, míg végül, minden az Ő 

akaratában lesz egybefogva, összegezve. Nagyon fontos tehát meglátnunk már a kezdet 

kezdetén, hogy mi Isten akarata és szándéka. Ha nem tudjuk, mit akar, nem fogjuk érteni, mit 

miért tesz. Ha azonban tudjuk, mi a célja, az mindent megmagyaráz. Ismernünk kell tehát 

ezért az akaratát, és a Teremtés könyve erről szól – Isten akaratáról. 

 Mi tehát Isten legfőbb, végső, mindent magába foglaló akarata? Úgy vélem, ez elég 

egyértelmű: Isten akarata nem más, mint az Ő szeretett Fia. Természetesen ez kapcsolatos az 

emberiséggel, ez igaz – Isten azonban az Ő szeretett Fiát tartja szem előtt. Ő egy Embert lát, 

egy tökéletes Embert, a saját szíve szerint való Embert, és azon munkálkodik, hogy ennek az 

Embernek az életét és természetét sok emberben elplántálja. Kinyilvánítja, bemutatja ezt az 

Embert: az Ő szeretett Fiát az emberiségnek, hogy az Ő Szelleme által belehelyezze sokakba 

és kimunkálja bennük ezt az Embert, míg át nem formálódnak Hozzá hasonlóvá, hogy így a Fiú 

sok fiat vezethessen dicsőségre. Isten az embert, az univerzális, egyetemes embert akarja 

létrehozni, aki a tökéletes Ember mintájára épült fel. És az egyetlen, tökéletes Ember, 

bizonyos értelemben egyetlen közös, kollektív testté válik, azért, hogy sok-sok embert tudjon 

Magába foglalni. Így néz ki Isten akarata. 

 Ez a kifejezés, hogy „egy és sok” a Róma 5-ben található meg. Van az egy, és vannak a 

sokak, de a sokak abból az egyből származnak. És a sokak vissza fognak térni abba az egybe, 

összekapcsolódnak, egybefoglaltatnak benne, és ez az egész egy új Ember lesz (lásd 15., 17., 

19. vers). Ez Isten akarata, és ezért van, hogy a Teremtés az élettörténetek könyve. Istent nem 

érdeklik a módszerek; Istent nem érdeklik az elméletek; nem érdekli a teológia sem – Őt az 

ember érdekli. Ezért a Biblia első könyve nyolc különböző ember életét mutatja be nekünk: 

Ádám, Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákób és József életét. Sok más ember is szerepel 

természetesen az 1Mózesben, de csak megemlítés szintjén, utána feledésbe merülnek. 

Ugyanis csak azok lettek részletesen lejegyezve ebben a könyvben, akiknek az élete szorosan 

összefonódik és bensőségesen kapcsolódik az Emberhez, az Isten szíve szerinti Emberhez, az 

Ő szeretett Fiához. 

 Kinek az életéről, kinek a történetéről van a Teremtés könyvében szó? Mi, 

keresztények tudjuk, hogy az Úr Jézus élete, az Ő története bontakozik ki az őstörténetben és 

az ősatyák élettörténetében is. Őt láthatjuk meg ezeknek az embereknek az életében. Isten 

úgy munkálta bele az Úr Jézus életét ezeknek az embereknek a sorsába, hogy ha egybefogjuk 

ezt a nyolc életet, Krisztust láthatjuk meg. Mindegyikük életében láthatunk felvillanni valamit 

Krisztusból, és amikor ezeket egymás mellé tesszük, Krisztus teljes történetének képe 



rajzolódik ki előttünk. A Teremtés könyve pedig, ahogyan én látom, erről szól. Ezzel a 

megközelítéssel vizsgáljuk most meg tehát ennek a nyolc embernek az életét. 

ÁDÁM 

 Ádám (adamah) azt jelenti, vörös föld. Isten vörös földből formálta meg az ember 

testét. Bár vörös földből lett formálva, Isten képére készült. Minden teremtett lény közül 

egyedül az ember formáltatott Isten képére az egész teremtésben; még az angyalok sem 

lettek Isten képére teremtve, egyedül csak az ember. Gondoljuk csak meg! Isten az élet 

leheletét lehelte ennek a vörös földből formált alaknak az orrlyukaiba, és az ember élő lélekké 

lett. Tehát van valami az emberben, ami Istennel egyezik, ami reagálni tud Rá. Az ember 

különleges módon lett Isten számára megalkotva. Ezért mondta egyszer Ágoston: „Soha nem 

nyugodhat meg lelkem, amíg nem nyugszik meg Tebenned, Ó Isten”. 

 Az embert Isten egészen egyedi módon teremtette a saját képmására. Úgy alkotta 

meg, hogy Nélküle üres, betöltetlen, csonka legyen. Ahogyan az edényt azért készítik, hogy 

utána meg lehessen tölteni valamivel, az embert azért alkotta Isten, hogy az Ő életével 

lehessen megtölteni. 

 Isten uralmat adott az embernek az ég madarai, a mező állatai és a tenger halai fölött. 

Miért? Hogy Isten nevében uralkodjon az egész földön. Amikor Isten az embert 

megteremtette, tökéletesnek teremtette. Szellemet, lelket, testet adott neki. Öt teljes értékű 

érzéket kapott: minden testrésze tökéletes volt. Továbbá, a lelkének minden része is élt, élő 

lélek volt: hiszen tudott gondolkodni, érezni, dönteni, választani. Ezen túl pedig szelleme is 

volt, mellyel kommunikálni tudott Istennel, meg tudta Őt ismerni, sőt, Isten az övé volt, ő 

pedig Istené. Röviden tehát, amikor Isten megalkotta az embert, tökéletesnek alkotta; mégis, 

arra volt szüksége, hogy valóban tökéletessé, bevégzetté legyen. Honnan tudhatjuk ezt? 

 Miután Isten megalkotta ezt az embert, az Éden kertjébe helyezte. Ez a kifejezés azt 

jelenti: „a gyönyörűség kertje”, mert az Éden élvezetet, gyönyörűséget jelent. Isten azt akarta, 

hogy az ember élvezze azokat a dolgokat, amiket Ő alkotott, és őrizze, művelje azokat, 

uralkodjon felettük. Mindennek azonban volt egy feltétele: tökéletessé kellett válnia. Isten 

tehát odahelyezte az embert két fa elé, az élet fája és a jó és a rossz tudásának a fája elé. 

Mintha azt mondta volna: „Tökéletesnek teremtettelek, de ha élvezni akarod mindazt, amit 

alkottam, és a nevemben, az én helytartómként akarsz uralkodni minden felett, akkor az élet 

fájának gyümölcsét kell enned. Az Én életemre van szükséged. Csak miután az Én életem a 

tiéd lett, és az Én életem vett téged birtokba, akkor leszel rá képes, hogy élvezd mindazt, amit 

alkottam, és uralkodj minden felett, amit teremtettem. Ott van előtted azonban a jó és a rossz 

tudásának a fája is. Ha erről a fáról eszel, a lelked élete fejlődik ki és erősödik meg. Meg fogod 

tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, de nem Tőlem tudod majd meg, nem a valódi élet jelenti ki 

neked, hanem pusztán érvelés és logikus gondolkodás útján fogsz eljutni erre a tudásra. 

Valóban meg fogod tudni különböztetni a rosszat a jótól, de nem az élet útján, hanem a 

megfigyelés és elemzés útján. Tiéd lesz ez a hatalom, de ezzel a Tőlem való függetlenségedet 

nyilvánítod ki, mert magadból akarsz istent csinálni, a következmény pedig szellemi halál lesz, 

mert nem fogsz tudni élvezni semmit abból, amit alkottam, és uralkodni sem fogsz tudni 

felettük.” 



 Elődeink, Ádám és Éva sajnos a jó és a rossz tudásának fájáról ettek az élet fája helyett. 

Más szóval, az Istentől való függetlenséget választották inkább, és nem a Tőle való függést; 

szívesebben voltak egyedül, magukban, mint egységben Istennel az életben. A következményt 

pedig ismerjük: belépett a világba a bűn, és a bűn zsoldja, a halál is (lásd Róma 5,12; 6,23a). 

 Istennek hála azonban, adott az embernek egy második esélyt. Egy napon meglátjuk 

azt, aki a testében felvitte bűneinket a fára, hogy meghalván a bűnnek, életre kelhessünk az 

igazságosságra (lásd 1Pt 2,24). Elődeink nem részesültek az élet fájából, de Istennek hála, a 

Golgota keresztjén megfeszített Úr Jézus Krisztus által a kereszt válik számunkra az élet fájává. 

Senki nem szögezne föl egy rablót szépen lecsiszolt, lefestett, aranyozott keresztre; hanem 

csak kivágnának csak egy alkalmas fát, és odaszegeznék rá, ahogy van. Amikor tehát az Úr 

Jézust megfeszítették ezen a fán, a Biblia azt mondja, ebből a fából élet árad ki számunkra. 

Amikor hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, Istennek hála, akkor valóságosan eszünk az Élet 

Fájáról. Isten élete így már bennünk van, és ha hagyjuk, hogy ez az élet uralkodjon rajtunk és 

bennünk, akkor képesek leszünk az uralkodásra is és az öröm élvezetére is. Különben, Isten 

élete nélkül nincs gyönyörűség és nincs uralom. Ebben a világban minden élvezettel, minden 

gyönyörűséggel együtt jár a maga bánata is; de amikor Isten életének teljességét élvezhetjük, 

az valódi gyönyörűség, és valódi uralkodás már most. 

 

 

  


