
KEZDETBEN 

 

A Szentírás azzal kezdődik, hogy hitvallási alapokon beszél olyan kérdésekről, amelyek az 

embereket mindig is érdekelték. Mózes 1. könyvében, az 1–11. fejezeteket „őstörténetnek” 

nevezzük, mely a teremtéstörténettel kezdődik. A világ és benne az ember teremtéséről való 

leírás kontextusba helyezi az emberiséget és a világmindenséget. A leírás tele van teológiai 

alapigazságokkal, és középpontjában az a felismerés, illetve hitvallás áll, hogy az egész 

világunk Istené. Minden Istenhez tartozik. Neki terve és szándéka volt a világmindenség 

megteremtése és az ember megalkotása. Kiderül az is, hogy Isten idői keretekbe helyezi a 

teremtett világot. Azt is megtudhatjuk a leírásból, hogy Isten a saját képmására teremtette az 

embert, valamint azt is, hogy férfivá és nővé, egymás segítőtársaivá alkotta őket.  

Mózes 1. könyvében kétféle feldolgozását is találhatjuk a kezdeti történéseknek. Az egyik 

(1Móz 1,1–2,4a) szól a hét nap alatti teremtésről, annak a sorrendjéről. A kezdeti őskáoszból 

elvezeti az olvasót odáig, hogy Isten kizárólag teremtő szava által alkotta meg az élet különböző 

formáit. Mindent jónak minősített és a folyamat végén Ő maga is megpihent. Ez a megpihenés 

az időszak megszentelése, amit Isten a nyugalom napjaként rendel el. A második 

teremtéstörténet (1Móz 2,4b–25) leírása más szempontokat emel ki. Itt az ember áll a 

középpontban, lakhelye az Édenkert, a nő megteremtése, férfi és nő kapcsolatának 

(házasságának) a megszentelése, illetve az a feladat, amelyet Isten ad az embernek. Itt 

találkozhatunk először a jó és a rossz tudásának a fájával is, illetve azzal a tiltással, amelyet 

Isten ehhez kapcsol.  

A két teremtéstörténet sajátossága, hogy nem modern tudományos alapokon beszél a világ és 

az ember teremtéséről, hanem a hitvallásos tartalmakat a megfogalmazók korának látásmódja 

alapján mondja el. „Ez a teremtéstörténet az ókori világképnek megfelelően a földet lapos 

korongnak képzeli, ami az ősóceánon úszik, s amelynek vize források formájában tör elő a 

földön. Az égboltozat egy szilárd kupola, ami az eget, a mennyei óceán vizeit a magasban tartja: 

az eső ebből a felső óceánból zsilipeken keresztül hull a földre.”1 

A gyermekek számára izgalmas és csodaszép a teremtéstörténet leírása. Nagyon sok feladat és 

szempont kapcsolható hozzá, amelyen keresztül rácsodálkozhatnak a teremtett világ 

szépségére. 3–5. osztályos kortól jelenik meg az a gondolkodásmód, amikor a gyermek 
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felismeri azokat az anomáliákat és furcsaságokat, amelyek a teremtéstörténet leírásában 

előfordulnak. Ez számára krízist okoz – különösen, amikor a történelem-, környezetismeret-, 

illetve később majd a földrajzórákon a világ létrejöttének más megközelítéseiről tanul. Ma a 

teológia többféle fő irányvonalat képvisel ezzel kapcsolatosan, melyek közt megjelenik a szó 

szerinti értelmezés, illetve az a látásmód, hogy a teremtés napjai korszakokat jelölnek, valamint 

az is, hogy a teremtéstörténet egy irodalmi szöveg, így nem lehet összekapcsolni a 

természettudományok eredményeivel.2 Az egyéni értelmezésekben ezek akár keveredhetnek is.  

A teremtéstörténet tanítása, illetve a történet bármilyen felhasználása során a következő 

dolgokat mindenképpen fontos a gyerekek számára közvetítenünk: 

● A világunk teljes egészében Istenhez tartozik. Ő alkotta, szent szava által. Egyéni és 

közös keresztyén hitvallásunk is az, hogy a világunk – mi magunk is – Istenéi vagyunk.  

● Isten kezdetben mindent jónak teremtett, a teremtésnek nem volt része a bűn. (Ez mindig 

érdekli a gyermekeket, hogyan került a világba, ha Isten nem „szándékosan” rakta oda.)  

● A teremtéstörténet leírása hitvallás és nem modern, természettudományos alapokon 

megfogalmazott beszámoló.  

Az MRE általános iskolai hit- és erkölcstan kerettantervében (2012) és tananyagaiban 1. és 5. 

évfolyamon kerül elő a teremtéstörténet.  
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