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Izrael népének a
babiloni fogságban

szerzett tapasztalata

A bibliai teremtéstörténet tanítása

A bibliai teremtéstörténet, "azaz a hatnapos teremtéstörténet (Ter
1/1-2/4a) az ószövetségi monoteizmus egyik legjelentősebb tanúja
az egyetlen, világfeletti és világot teremtő Istenről, és egyúttal a
bibliai hagyomány kiemelkedő irodalmi alkotása is. A hatnapos te
remtéstörténet teológiai tanítását akár Izrael, akár az egyház min
dig is megértette. Értelmezésével kapcsolatban az újkorban merül
tek fel problémák, amikor a természettudományos kutatás fényé
ben kétségessé vált a bibliai világkép érvénye. Kiderült, hogy a
szent szerző tudományos ismeretei a világról semmiben sem kü
lönböztek a kor bármely emberének ismereteitől. Ebből adódott a
nagy kérdés: a hatnapos teremtéstörténet világképe és a teremtés
leírásának módja hogyan rendelődik a világ teremtéséről és a te
remtő Istenről szóló tévedhetetlen tanításhoz. Más szóval, a bibliai
szerzö úgy tanítja-e a teremtés hat napra terjedő folyamatát és a
hátterében meghúzódó világképet mint a hit igazságait, vagy pedig
mindez csak a keret, amelyben a szerzö a teremtéshit igazságát
megjeleníti.

A bibliai teremtéstörténet és a szerző céljának megértéséhez se
gít annak a közvetlen háttérnek az ismerete, amelyben ez az alko
tás született, s ez nem más, mint Izrael népének a babiloni fog
ságban szerzett tapasztalata.

II. Nebukadnezár újbabiloni uralkodó több hadjáratot vezetett
Júda királysága ellen. Kr. e. 598-ban, majd 587-586-ban elfoglalta
Jeruzsálemet. Ez utóbbi alkalommal lerombolta a várost és a
templomot, megszüntette a királyság önálló állami létét, amely
most a birodalom tartománya lett. Három alkalommal (597/ 586
és 582) Júda lakosságának egy részét - a királyi udvart és a ve
zető réteget, a papságot, kézművesekeket - Babilonba hurcolta.
Belőlük alakult ki a jelentős babiloni diaszpóra.

Az ószövetségi ember a valóságot a történelemben élte meg, a
természetnek csak a történelemmel kapcsolatban volt számára je
lentősége. Részére a világ a történelmet és nem a kozmoszt jelen
tette. Izrael Istennel először mint üdvözítő és szabadító, nem pe
dig mint a teremtő Istennel találkozott (lásd: exodus, tapasztalat).
Istent az üdvtörténet nagy tetteiben ismerte fel, amelyekben népe
javára cselekedett. Megtapasztalta, hogy Izrael Istenének, Jahvé
nak hatalma van a többi nemzet felett is, abszolút ura a történe-
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A mezopotámiai
nagykultúrák embere

A világot nem
választották el az

IstenltL~1

Transzcendencia
immanenela ellentéte

Ter 1,1-2,4a.

lemnek, de egyúttal ura az életnek és a természet jelenségeinek is,
tér és időbelí korlátozás nélkül. Ez az utóbbi felismerés vezette el
Izraelt arra, hogy a természet jelenségeiből is kiolvassa Isten tevé
kenységének nyomait.

Babilonban Izrael más vallási környezetbe került. A mezopotá
miai nagykultúrák embere a valóságot a természetben élte meg.
Ezeknek a nagykultúráknak (beleértve Egyiptomot is) léte, ame
lyet fejlett mez6gazdaságuk tett lehetövé, összefüggött a termé
szet rendjének megismerhet6ségével, kiszámíthatóságával és sza
bályos kihasználásával (csatornázás stb.). Az ember élete beillesz
kedett az évszakok ciklikus változásába, és az élet egész rendjét
meghatározta a természet ritmusa (áradás, eső, termés, szaporo- J

dás stb).
Mindezeknek alapvető jelentősége volt a vallásos világképben

is. A nagykultúrák embere felfedezte a természetet, a természet
ben érvényesülö törvényeket, a világ sokrétúségét. A természetet
nem tartotta élettelen mechanizmusnak, hanem a természet kü
lönbözö .megnyilvánulásainak, törvényszerűségeinek hátterében
isteni erőket látott működni, s a különbözö természeti jelensége
ket megszemélyesítve egy-egy istenségnek tulajdonította. Minden
istenségnek megvolt a saját hatalmi szférája a természetben. A vi
lágot nem választották el az ístenitől, Az istenségek a világhoz tar
toztak, annak részei voltak, vagyis a természet maga is isteni, egy
szerre személyes és személytelen valóság (mitologikus világkép).

Érdeklődtek a világ eredete után, s ebből jöttek létre a kozmo
góniák (a világ eredete), amelyek egyszerre teogóniák (az istenek
eredete) és antropogóniák (az ember eredete). A világ és az isten
ség eredete közös, egybemosódik egy időfeletti kezdetben, s in
nen bontakozik ki az egész valóság. Ebb61 az is következik, hogy
a monoteizmus-politeizmus ellentéte mögött egy másik, nagyobb
ellentét, a transzcendencia-immanencia ellentéte húzódik meg.

Ezt a szemléletmódot találjuk az Enuma Elis eposzban: az ősi

dőben csak az őskáosz volt, a személyes és személytelen ősvíz:

hímnemű része Apszu, nőnemű része Tiámat. Vizeikkel összemo
sódtak, és isteneket nemzettek. Az istenek születésével és egy
mással való küzdelmükből kialakul a mindenség. Marduk példá
ul a megölt Tiámat testéből alkotja az égboltot, az istenek közül
Kingu véréből gyúrja az embert, más változatban két Lagma isten
vérét a földre folyatják, és ebből gyúrják az embert.

Izrael ezzel a mitologikus világképpel találkozott Babilonban,
és most a Jahve-hit fényében kellett választ adni az eredet kérdé
sére is: az üdvözítő és szabadító Isten egyben a világot teremtő

Isten is. Izrael az egyetlen, személyes és világfeletti Istenbe vetett
hitét állította szembe a Babilonban tapasztalt mitologikus világ
magyarázattal: Isten nem része, hanem teremt6je a világnak. En
nek irodalmi megfogalmazását találjuk a hatnapos teremtéstörté
netben.
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A teremtéstörténet
Irodalmi formája

Szerkezete
Ter 1,1-2

Ter 1,3-31

Ter 1,3-31

Az. ókori ember
világképe

A Ter 1,1-2,4a a Kr. e. 6. század és 5. század vége között kelet
kezett, szerzöje a jeruzsálemi papság köréhez tartozott. Irodalmi
formáját tekintve himnusz formájában fogalmazott hitvallás. A lé
tezők rendjét és teremtését irodalmi rendben ábrázolja. A leírás
elemei, szerkezete, ünnepélyes hangneme a szerző teológiai kije
lentésének szolgálatában állnak. A teremtés minden egyes napját
litániaszerűen ismétlődő formulák határozzák meg. A leírásban
érvényesülő monotónia és ismétlés a teremtő isteni parancs ellen
állhatatlan megvalósulását hangsúlyozzák, a himnusz napokra
épített szerkezete a teremtésben létrejött isteni rendet, a napok
pedig a teremtés időbeliségét tanúsítják.

A hatnapos teremtéstörténet szerkezetileg úgy épül fel, hogy
egy felirat vezeti be, amely összefoglalja mindazt, amit a hat nap
az egyes teremtéscselekményekben részletesen leír. Az 1. vers a
teremtés tényét mondja ki, mindent Isten teremtett: "Kezdetben
teremtette Isten az eget és a földet." A 2. vers viszont azt a hátte
ret, a káoszt mutatja be, amelyből a teremtés kiemelkedett: "A
föld azonban puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket
és Isten lelke lebegett a vizek felett." A himnusz törzse a teremtés
rendjének részletes leírása hat nap keretében mégpedig úgy, hogy
az első három nap az ún. "szétválasztás műve", amelyben Isten a
káoszból megteremti az élet befogadására alkalmas, rendezett vi
lágot: 1. nap: világosság és sötétség; 2. nap: égboltozat azaz alsó
és felső vizek; 3. nap: szárazföld-tenger, növények. A második há
rom nap az ún. "benépesítés műve", amelyben Isten a rendezett
világban élő teremtményeket alkotja meg: 4. nap: égitestek, nap
hold-csillagok; 5. nap, tengeri állatok, szárnyasok; 6. nap: száraz
földi állatok és az ember; Érdekes megfigyelni, hogy a hat napon
nyolc teremtéscselekmény történik, mégpedig úgy, hogy párhuza
mosan a harmadik és a hatodik napon a teremtmények két-két
körét teremti Isten (növények, ember). Ez azt is jelenti, hogy a
hatnapos sémától függetlenül a teremtmények nyolc körét sorol
ták fel, amikor azonban a hat napos egymásutániságába helyez
ték; csak ilyen szerkesztéssel lehetett elrendezni őket. A himnuszt
a hetedik nap, a nyugalom napjának alapítása zárja.

A teremtéstörténet gerince a teremtés rendjének leírása a hat
nap keretében. A leírás hátterében az ókori ember világképe áll,
amely szerint a világot hatalmas víztömeg veszi körül. A Föld
egy óceánban álló sziget, amelyet minden oldalról tenger határol.
Felülről az égbolt tartja távol a felső vizeket, az égi óceánt. A Föl
det tartó oszlopok a mélység vizeibe, az alsó vizekbe nyúlnak; a
Föld alatti üregekben van az alvilág, a seol, a halottak birodalma.
A mindent körülvevő hatalmas víztenger benyomása abból a je
lenségből ered, hogy bármerre fordul az ember, vízzel találkozik:
az égi óceánra az eső emlékezteti, a Földön bármelyik irányba
halad, mindig tengerhez ér, a földből fakadó források, kutak, a
mélység vizeire, a Föld alatti hatalmas víztengerre figyelmeztetik.
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Az Id6, a teremtett
rend ritmusa

A teremtés az
üdvtörténethez tartozik

Ter 2,1-4a

A rend és a káosz

Ennek a mindent körülvevő víztengemek Isten szabott rendet, és
korlátok között tartja, nehogy az alsó és felső vizek összecsapja
nak, és megsemmisítsék a világot. Az égbolton az égitestek, a
nap, a hold és a csillagok, mint lámpások, az éjszaka és a nappal
váltakozását jelzik. A világosság és a sötétség azonban önálló va
lóság, ezért teremthette őket Isten függetlenül az égitestektől. A
világosság és a sötétség meghatározottságot kölcsönöz a dolgok
nak, és szabályos váltakozásukkal megjelenik az idő, a teremtett
rend ritmusa. A leírásnak mítosz-ellenes szándéka van: a világ, a
világ rendje, az égitestek, az állatok stb. teremtmények, nem mél
tók kultikus tiszteletre. Isten alkotásai, azé az Istené, aki nem ré
sze a világnak, hanem felette áll.

A teremtő tettek napokra való elosztásával a bibliai szerző a
teremtést - szemben amítoszokkal - az időbeliségbe helyezi, és
a történelemhez sorolja. A világ Isten szuverén akaratából jött lét
re, Isten ellenállhatatlan hatalmát hangsúlyozza, hogy 6 szavával
teremt. A világ rendje nem a vak természeti erők kibontakozásá
ból jött létre, hanem annak az Istennek akaratából, akit Izrael üd
vözítő Istennek ismert meg. Hasonló jelentősége van a teremtés
múvét lezáró hetedik napnak, amelyen Isten megpihen, és azt
megszenteli. A hetedik nap rendelése közvetett utalás aszabbatra,
a nyugalom napjára. A hét rendjének révén a teremtés az üdvtör
ténethez tartozik, mert vele kezdődik az idő, amelyben az embe
riség és Izrael története lejátszódik.

Röviden még ki kell térni a hatnapos teremtéstörténet feliratá
ra, az 1. és 2. versre. Az 1. vers - "Kezdetben teremtette Isten az
eget és a földet." - alapvető kijelentés, amely összefoglalja Izrael
hitét a teremtő Istenről és a világ eredetéről. A kezdet az a leg
végső határ, ameddig az ember képes visszamenni a jelen világ
tekintetében. Ez a legvégső határ a teremtés, amely minden törté
nés kezdete. A kezdetben való teremtés azt mondja ki, hogy léte
zett egy időpont, amelyben nem lett volna értelme egy múlt idő

ben kimondott mondatnak. Az idő elején való teremtés azt jelenti,
hogy a teremtés nem folyik öröktől fogva. Az ég és a föld együt
tesen a világmindenség, a kozmosz, melyet részleteiben a hat nap
teremtéscselekményei írnak le:-Minden, ami létezik, Isten teremtő

akaratából jött létre. Az Isten teremtő tevékenységének kifejezésé
re használt héber "bara" ige alanya mindig Isten, s nincs anyag,
amit felhasznál. A Biblia ezt az igét olyan esetekben használja
(papi teremtéstörténet, Izajás 40-55. fejezetei az üdvtörténet vo
natkozásában), amikor Isten valami újat, rendkívülit alkot, ami
nek nincs előzménye, emberileg nem számítható ki, csak Isten ké
pes megtenni, azaz teremt.

A 2. vers - "A föld puszta volt és üres, sötétség borította a
mélységeket és Isten lelke lebegett a vizek fölött." - nem az első

vers, azaz a teremtés következményét úja le, hanem a teremtés
ellentétét, amelyből megérthető Isten világot teremtő tette. Az
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Akáosz a teremtés
értelmezésére szolgál,

csak logikailag e16z1
meg a Világot

ókori Kelet embere a teremtést nem a lét és a semmi, hanem a
rend és a káosz ellentétében szemlélte. A bibliai szerző a hatna
pos teremtéstörténetben a világ valóságát a szétválasztás révén
létrejött rendben látja, amely mindennek meghatározza a helyét
és a szerepét. A fennálló világ tagadása ezért egyet jelent a rend
hiányával: ha nincs rend, világ sincs, mert minden a rend által
jött létre. Ezért a bibliai szerzö a káosz (amely számára a semmi
vel azonos) leírásával magyarázza a teremtés nagyságát és jelen
töségét, A káosz egyetlen hatalmas, kavargó őstenger, amelynek
állapotát két vonás jellemzi: a sötétség, a puszta és üres volt. A
rend alapvető sajátossága a napok szabályos váltakozása a sötét
ség és világosság révén. A sötétség azt jelenti, hogy a napok vál
takozásának ez a szabályszerűsége hiányzott. Nem a normális sö
tétség ez, hanem a napfogyatkozáshoz hasonló derengés, amely
beborította a kaotikus víztömeget. A puszta és üres volt a puszta
ságot, erőtlenséget, semmiséget, értéktelenséget jelenti. Az östen
ger felett azonban ott lebegett Isten lelke, amely lsten teremtő

erejét jelenti. A káosz felett tehát jelen van az a teremtő hatalom,
amely a világot a létbe emeli.

A káosz a kozmoszra való tekintettel a teremtés értelmezésére
szolgál, s nem kronológiailag, hanem logikailag előzi meg a vilá
got. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a bibliai elbeszélésből az el
ső pillanatban úgy tűnik, mintha a káosz és a teremtés időbeli

egymásutániságban állnának, s Isten már valami létezőből alkot
ná a rendezett világot. A káosz csak azt a hátteret adja meg,
amely a teremtést érthetővé teszi, tehát elsőbbsége logikai termé
szetű.

Az elmondottakból világos, hogy a papi szerzö leírása a hatna
pos teremtéstörténetben saját korának világképét tükrözi, és vi
lágismerete nem haladja meg a kor emberének természettudomá
nyos ismereteit. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a létezők rendjét
és keletkezését irodalmi rendben írja le (első három nap az szét
választás műve, második három nap a felékesítés müve), de ez az
irodalmi rend a teremtés könyvének időrendi összefüggésében
genetikus renddé, a teremtés egymásutániságává lesz. Más szóval
a kozmoszból kozmológia lett. Felmerül tehát a kérdés: hogyan
kell értékelni a bibliai szövegben bemutatott világrendet és a ben
ne érvényesülő genetikus (a teremtés hat nap alatt) rendet? A vi
lágrend és a keletkezés rendje hozzátartozik-e a szerző által taní
tott hitigazságokhoz, vagy más szerepük van?

A feltett kérdésekre a következő módon válaszolhatunk: a bib
liai szerző a mitologikus világképpel szemben akar alapvető igaz
ságokat kijelenteni:

- a világ nem isteni, hanem egy felette álló egyetlen szemé
lyes lsten akaratából létezik, akit Izrael mint üdvözítő és szabadí
tó Istent ismert meg;
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Teológiai tennészet(i

tanrtás

Ter 1,26-30

Az. emberrel
kapcsolatos kérdések

- az ember ne cserélje fel az egyetlen igaz Isten tiszteletét az
zal, ami nem Isten, a természet és ami benne van nem lehet val
lásos vagy kultikus tisztelet tárgya, üdvösséget egyedül a világfe
letti, személyes istentől várhat;

- világos eligazítás a monoteizmus kérdésében, egyetlen sze
mélyes Isten van (szemben a politeizmussal), - s ez az egyetlen
Isten világfeletti, vagyis nem része a világnak (szemben a mitolo
gikus világértelmezéssel, amely szerint az istenek a megszemélye
sített természeti erők).

Ezeket az igazságokat a szerző saját, irodalmilag művészien

formált világképében szemlélteti. Mindez azt jelenti, hogy a hat
teremtésnapban ábrázolt világkép nem önmagában áll, nem ön
magában van jelentése, hanem alárendelődik a bibliai szerzö
előbb bemutatott teológiai természetű tanításának. A teremtéstör
ténet mint a hit mindenkor érvényes igazságát tanítja, hogy hon
nan a világ (Isten teremtő akaratából jött létre), nem vonatkozik
viszont ez a megállapítás a szerző kozmolögíaí természetű világ
képére. A kinyilatkoztatott igazság szemléltetésére szolgáló világ
képet és annak irodalmi ábrázását is a sugalmazó Isten vezetésé
vel választotta ki a szerző, de ebben megmarad kora ismereteinek
színtién. Mint tévedhetetlen igazságot tudja, hogy a világ teremt
ménye, a teremtés míkéntjéről viszont csak annyit tud, amennyit
saját korának kozmológiai ismereteiből megszerezhetett. Viszont
ezek az ismeretek is alkalmasak arra, hogy a világot teremtő Is
tenről egyetemes érvényű hitigazságot közöljön.

A hatnapos teremtéstörténet az ember teremtéséről és küldeté
séről is beszél, amelyet a hatodik nap összefüggésében ír le. Az
ember teremtése, mint önálló teremtéscselekmény, önálló irodalmi
egység. Az ember mint utolsó a teremtmények körében arra utal,
hogy a teremtett rend csúcsán áll, és érte van minden. Erre utal
az elbeszélés ünnepélyes hangneme is: "Alkossunk embert kép
másunkra, magunkhoz hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, és
az ég madarain, a háziállatokon, a mezei vadakon és az összes
csúszómászón, amely a földön mozog. Isten megteremtette az
embert, saját képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtet
te őket....". Érdemes felfigyelni arra, hogy az ember teremtését a
szerző minden képszerűség nélkül írja le, csupán a teremtés té
nyét közli, és semmit sem mond a teremtés mikéntiéről, A papi
szerzö ismerte a Ter 2. fejezetét az első ember és asszony terem
téséről, mégsem tartotta az ember teremtése leírásának ezt a
módját magára kötelező mércének. Míndebből kitűnik, hogy a
bibliai hagyományban a világ és az emberiség kezdetéről nem
volt egyetlen, kizárólagosan mértékadó elképzelés, hanem a kü
lönbözö hagyományok különböző formában írták le azt.

A bibliai szerzőt az emberrel kapcsolatban a következő kérdé
sek foglalkoztalják a hatnapos teremtéstörténetben:
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Az ember
Istenképisége

- honnan az ember, honnan az ember kétnemüsége ,a nemek
eredete;

- milyen az ember helyzete á. világban, milyen a viszonya a
világhoz, mi a feladata a világban.

A szerzö a feltett kérdésekre választ a következő módon adja
meg a hatnapos teremtéstörténetben:

- az ember Isten teremtő akaratából lépett a világba, de hogy
miként, azt a szerzö nem részletezi a hatnapos teremtéstörténet
ben;

- az ember méltóságát istenképisége alapozza meg. Az embe
ri személy tisztelete, megbecsülése és védelme minden emberre
kiterjed, megkülönböztetés nélkül;

- az ember kétnemüsége Isten teremtő akaratából ered. Ebből

következik, hogy a két nem ugyanazon istenképiség birtokosa, a
világfeletti uralomra való megbízatás mindkét nemhez szól, em
beri méltóságukban egyenl6ek;

- a kétneműség és mindaz, ami abból következik, az Istentől

teremtett embervolt része, és az emberi személy kibontakozásá
hoz tartozik A teremtettségből következik, hogy ennek az élette
rületnek Isten ura és parancsol6ja

- az ember világot uralma alá hajtó hatalma és megbízatása
azt jelenti, hogy az ember lényegéhez tartozik az alkotás Ezért a
kultúra, a tudomány és technikai fejlődés nem az isteni gyamko
dástól való szabadulás, nehezen megszerzett autonómia. A világ
megismerése és tevékeny alakítása egyenesen Istentől kapott
megbízatás.

Az ember méltóságát istenképisége határozza meg. Az ember
képmás-mivoltát két kifejezés határozza meg: képünkre (celem),
jelentése a valódi képmás, a szobor-és hasonlatosságunkra (de
muth)-jelentése az elvont hasonlóság, a kinézés. A két kifejezés
együtt azt jelenti, hogy a képmásnak hasonlónak kell lennie
ahhoz a valósághoz, amelyet a képmás ábrázol. Az emberre néz
ve ez azt jelenti, hogy az embemek hasonlónak kell lennie Isten
hez, aki alkotta őt. Az istenképi mivoltban az ember méltósága je
lenik meg amely őt megkülönbözteti minden más teremtménytől.

A bibliai kijelentés az egész emberre vonatkozik, testi és szellemi
valóságára egyaránt.

Az isteni döntés meghatározza azt is, hogy mi az istenképiség
tartalma: "Uralkodjék a tenger halain (...) amely a földön mozog."
(Ter 1,26). Az ember uralomra van hivatva, a külső természet pe
dig érte van. Az ember Istent képviseli a világban, Isten uralmát
gyakorolja a teremtett világban. Ezáltal lsten képmása és a terem
tett világ fölé emelkedik. Az istenképiség tartalmára a 8. zsoltár
ad eligazítást:

"Uram, mi Urunk, milyen csodálatos a neved az egész földön
(...)
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lsten adjon
megblzatást az

embemek

Ter 1,28

Ateremtéstörténet
tanítása egyúttal az

egyház tanítása

Mi az ember, hogy figyelemre méltatod, és mi az emberfia,
hogy meglátogatod?

Kevéssel tetted őt kisebbé az isteni lényeknél, dicsőséggel (ka
bód) és tisztelettel (hadar) koronáztad meg.

Úrrá tetted kezed alkotásán, mindent lába alá tettél: a juhokat,
marhákat mind, a mezei állatokat is,

az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein
járnak..."

A dicsőség, és a tisztelet és a velük járó uralom csak Istennek
jár ki, s most az ember osztályrésze lesz, így lesz az ember Isten
képmása. Az ember tehát nem szolgája, hanem ura a világnak.
Ezt a képmási mivolttal járó megbízatást Isten az ember megáldá
sával adja át: "Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet
és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég ma
darai és minden állat felett, amely a földön mozog." Az áldással
Isten átadja a megbízatást az embernek, hogy istenképiségének
megfelelően részt vegyen Isten teremtő és világot fenntartó mun
kájában.

Az embernek tehát Istentől kapott önálló feladata van a világ
ban. A világot uralma alá hajtó tevékenysége lényegéhez tartozik.
Az emberi kultúra és civilizáció tehát nem az istenek szolgálata,
és nem is valami tőlük eltulajdonított képesség és ismeret ered
ménye, mint az ókori mitológia tanítja, és nem is Isten ellenes fel
nőtté, mint azt a modern ember gondolja.

A hatnapos bibliai teremtéstörténet több mint kétezer éve ke
letkezett, és egy meghatározott történeti helyzetben akart eligazí
tást adni Izrael hívő közösségének. A kinyilatkoztatás fényében
azonban minden időre érvényes tanítást adott Isten és a világ, Is
ten és az ember, az ember és a világ kapcsolatáról. A teremtéstör
ténet tanítása, mint Isten szava, egyúttal az egyház tanítása is
lett, és a keresztény világértelmezés része. Aktualitását ma sem
vesztette el, egy olyan korban, amikor az ember a kitágult világ
egyetem ismeretében újra felteszi az eredet kérdését, keresi helyét
és feladatát a világban, az emberi lét értelmét, remény és kétség
beesés között hányódik. A bibliai szerző a lét értelmes és remény
teljes valóságát állílja elénk, amikor azt tanílja: az üdvözítő Istent
hívott mindent életre. Az az üdvözítő Isten, akinek emberszerete
te az egyház hite szerint Krisztusban ragyogott fel számunkra.
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