
K T I Z E I N

N em szükséges sok szót vesztegetnem arra, hogy a Szentirás legfon
tosabb és legnehezebb fogalmai közé tartozik. A Sz egész bizonyság- 
tevése azon alapul, Akit és amit ez a fogalom takar. Az egész SZ 
bizonyságtevésének alapjaihoz vezet el bennünket fejtegetése és ma
gyarázata.
A legnehezebb fogalom is,- azt mondottam. Nehéz, mert amit ki akar 
fejezni, az emberi gondolkodásunk döntő határkérdései közé tartozik.
A határkérdésekben pedig mindig olyan bizonytalan az ember! Itt 
adódhat a legtöbb félreértés, mellélépés, a természetesen itt van 
legnagyobb lehetőség az emberi spekulációkkal való előhozakodásra. 
Napjaink világnézeti kérdései épen ezen a ponton a legerősebbek és 
az egymásnak nekifeszülő nézetek heves harcot vivnak, mindegyik bi
zonygatva a maga igazát. Ez sem véletlen! Ami a keresztyén hivő 
ember számára az Apostoli Hitvallás első hitágazatával magátólér- 
tődő, az annál nehezebb a SZ világossága és irányitása nélkül "gon
dolkozni" próbáló emberi értelemnek.
A következőkben a szó SZ-beli előfordulási helyeit, azok értelmét 
és a szónak igehirdetésünk szempontjából való jelentőségét feladatat 
vizsgálni*

I.
Schmoller konkordanciája szerint a szó latin megfelelője ez a két 
ige: creare, condere. Az UTban az utóbbi jelentésben mindössze há
romszor szerepel. Igei alakjában 13 esetben fordul elő.
Mindig Isten az alanya. Ő az, Aki kezdetben teremtette férfiuvá és 
asszonnyá az embert Mt 19,4. Az asszonyt teremtette a férfiért 1 K 
11,9. 6 teremtett mindent akarata szerint Ap 4.11, az eget és a ben
ne valókat Ap 10,6. a hivőknek eledelt teremtett az azzal való élés
re 1 T 4,3. a világ is az teremtménye Mk 13,19. Közelebbit tudunk 
meg erről a teremtésről egynéhány más UTi ige alapján : Ef 3,9-ben 
azt mondja Pál, hogy Isten mindent a Jézus Krisztus által teremtett, 
KI 3,16 szerint is en autou, t.i. Jé so Christou teremtetett minden. 
Az embert Őbenne jócselekedetekre teremtette E f 2,10. Az uj embert 
pedig saját képére KI 3,10.
Az UT szemlélete szerint az ige mögött mindig Isten áll alany
ként . Ő a teremtő, az embervilág, az egész világ és minden élő te
remtője!
Főnévi alakban 19 esetben fordul elő az UTban. 1 P 2,13 kivételével, 
ahol Péter ktizis alatt emberi rendeléseket ért,- szintén mindig az 
Istennel való összefüggésben áll. H 9,11-ben való előfordulása lehet 
még kétes: itt a levéliró a sátorról beszél, amelybe bement Jézus 
Krisztus, s ezzel állitja szembe a tökéletesebbet, a "nem kézzel 
csináltat".
Főnévi formájában is egyformán használja az UT a teremtés és az uj 
teremtés kifejezésére R l,2o.- 2 K 5,17. Ugyanugy használja a világ 
és az ember teremtésének megjelölésére is Mk 10,6 R l,2o.
A többi UTI előfordulási helyekre még visszatérünk. Nézzük meg most 
az ÓT-t!
A szó ÓTi megfelelői a bárá, bizonyos esetekben az ászá igék. Nagyon 
sok igehelyet kellene és lehetne felsorolni, hiszen az ÓT is ugyan
azt fejezi ki a maga nyelvén, mint az UT. Ugyanugy mindent a teremtő 
Istenre vezet vissza, az egész teremtet ség célját,eredetét,értelmét 
Őbenne látja. Hatalmas kifejezése ennek J 27,5. ahol Isten kijelenti, 
hogy Ő mindenek teremtője, sőt épen ezért hatalommal is uralkodik 
fölötte és annak adja, akinek akarja.



A Kittel szótár cikkírója nagyon jó áttekintést nyujt arról, hogy az
ÓTi bizonyságtétel a teremtő Istenről nem is olyan egyszerü kérdés,
N em az a helyzet, ahogyan mi általában az ÓT-t nézni szoktuk, hogy 
az minden további nélkül a teremtő Istenről tesz bizonyságot. Az OTi 
teremtéshit hosszu fejlődésen ment keresztül, ahogyan azt az ÓTi 
iratok időrendiségét figyelve megállapithatjuk. Az ÓT kegyese első
sorban nem a teremtő istent látta és hitte Jahvéban, hanem azt az 
Istenit, Aki az ősatyáknak tett igéreteket, s aki az adott igéretek 
alapján népének történelmében hatalmasnak, erősnek, igazságosnak, 
szentnek,népére féltékenynek, haragvónak, stb. mutatta meg magát, 
Ő tett igéreteket Ábrahámnak, Jákobnak, sőt már Nóénak is, és a  nép 
jól emlékezett arra, hogy Isten ezeket az igarétéit be is váltotta, 
Izrael népe hitt abban az Istenben, Aki a történelemben mutatta meg 
magát csodálatos erővel. Nem a teremtő Istentől halad a vonal a tör
ténelemben, azaz a nép történetében munkálkodó Istenhez, hanem épen 
megforditva, igy hangzik tehát s bizonyságtétel: a mi teremtőnk 
Jahve, hanem igy: Jahve a  t e r e m t ő !  Az a Jahve, Akit a történelem 
során ismerhettünk meg! Még a sokat idézett J 18,1-11 is elsősorban 
Igy állitja be Jahvét, mint akinek van hatalma arra, hoggr egy népet 
megtartson, vagy kigyomláljon, Jeremiásnál jelentkezik először úgy 
Jahve, mint aki kirendelte az időket, a tenger határait J 5,22-24,
J 27,5 az első ige, mely a seregek Urának hatalmát teremtésre vezeti 
viasza. Ügy mutatja be üt, hogy hála a kettő szorosan kapcsolódik 
egymáshoz, hiszen a világ teremtése és a történelem "teremtése", 
azaz alakítása szorosan összefügg.
A Kittel szótár szerint Ex 34,10-ben fordul elő ugy a bárá ige, hogy
terminus technikusává lesz az Isten teremtésének.
A teremtéshit tulajdonképeni kifejezése Gn,l tudósitása a papi irat 
szerint: Isten teremtő szava által áll elő a teremtés. Itt, UTi vo- 
natkozásbaa is fontos a teremtő s z ó ,  azaz ige, amelyre János ev. 
és a Kol. levél is utál. A teremtési tudósitás mondanivalóját foglal
ja össze Ps 33,9. igy: Ő szólt és meglett, parancsolt és előállott.
Ezt pedig meg erőteljesebben foglalja Össze Pál: Isten a nemlévőket 
hivta elő létezőkké R 4,17.
Fontos már ezek alapján is az, hogy a bárá, a teremtés, Istennel 
kapcsolatos. Isten " nemlévőket hivott elő létezőkké", ez a mondat 
már magában foglalja azt is, hogy teremtő és teremtmény nem egy 
sikon álló tényező, s mégis egymástól elválaszthatatlanok. A bárá 
igének csak az Istennel kapcsolatban lehet értelme. Csak Isten képes 
arra, amit ez az ige kifejez. Nem-létből előhivni csak Ő tud. De 
összefüggés is áll fenn a teremtő és teremtménye között, mert a te
remtmény létét és éppen ezért léte ©álját és értelmét is csak terem
tőjétől kaphatja, Messzirevezető dogmatikai meggondolásokra vezet
ne ennek taglalása, ami nem feladatom, osak megjegyzem, hogy az eddig 
elmondottak alapján a SZ szerint az emberről és az egész teremtettség- 
ről sem lehet beszélni anélkül, hogy nem beszélünk teremtőjükről az 
Istenről! De hatalmos bizonyitékok szólnak a kettő különbsége mellett 
is az OT azon történeteiben, amelyekben az embernek Istenhez való 
viszonya fejeződik ki. Isten kedves embere Mózes csak hátulról lát
hatja a teremtőt Ex 35,23, Illés elfedi arcát IKir 19, 13, Ésaiás 
megrémülten kiált 6,5, - Ennek a viszonynak kifejezői azok az igék 
is, amelyek a teremtő Isten elrejtett voltáról beszélnek. Bizony 
te elrejtőzködő Isten vag y  - mondja Ésaiás 45,15.-bon. sőt a 
cselekvése is az: Jób bevallja, hogy nem értette, mit tesz az Isten 
42,3. Még a teremtő Istenben való hit vezet el a benne való bizakodás
ra is, hiszen ha ha ő a teremtő, akkor a vég is az ő kezében van. S a 
kzdet és vég közötti megmaradás és megállás, azaz az emberi élet is 
nyilván az ő müve! A teremtettség multja, jelene, jövője a teremtő 
kezében van. I
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A teremtéshit azután annál erősebb lett, minél jobban összekapcsol
ták Isten jelzőivel, más fogalmákkalt boío eség, mindentudás, Isten 
te remtm é n y eihez való joga, J 10,12,51,l5. Ps 104, 24, Ps 24.
Az ember teremtéserői szóló felfogás is ugyanennek jegyében szólal 
meg. A megteremtett ember a teremtés célja. Eredetileg Isten az 
egész világot neki rendelte lakásul. Teremtésekor kirendeli azt a jo
gát és ezzel kiemeli a többi teremtmény sorából, hogy élő lelket ad 
neki Gn 2,7. Nevet ő adhat a teremtményeknek Gn2,2o. Személy az emberi 
Megszólitja őt az Isten! Isten, még a büneset ellenére is megujitja 
fölötte kimondott áldását Gn  9,1. Büneset© nem teremtetteségéből fo 
lyik, nem természetes, hanem személyes állásfoglalása!

A késői zsidóságban az ászá és bárá igék mellett még két igével fe
jezik ki Isten cselekvését: páól és jácór. A késői zsidóság teológiai 
gondolkozásában mindent sokkal élesebben fogalmaznak. Kifejezetten 
mondják, hogy Isten s z a v á v a l  teremtett és a teremtés alkal- 
vával nem-létből létba hivott, s ezért ura és királya az előhivottnak, 
mindentudása és mindenhatósága pedig az egész teremtettség célját és 
értelmét meghatározza. De itt is kapcsolódik rögtön a teremtéshit a 
történelmet formáló Istenben való hitt 1 :mivel ezt hiszik a zsidók, 
épen ez különbözteti meg őket a “népektől". Nagy vitát folytatnak 
továbbá az ember istenképüségéről, valamint sokat spedkulálnak a 
semmiből való teremtésről. Lényegében azonban ez a tétel lesz elfo
gadottá: Az atyáknak magat kinyilatkoztató Jahve a világ és benne 
minden teremtmény teremtője!

A LXXról c sak annyit, hogy a görög forditásban a ktizein ige mellé 
/valamint a poiein mellé/ még egy ujabb ige kerül: a démiuorgein. 
S zembeállitva a kettőt: a ktizein szellemi és akarati cselekvést 
jelent, a démiourgein pedig a kézműves munkáját.
Visszatérve a szó főnévi alakban való előfordulási helyeire az UTban, 
megismételem, amit az elején mondottam: két igehely kivételével 
mindig Isten teremtő cselekedetéről van szó a főnévi alakok mellett 
is. Jézus Krisztust mondják az UTi bizonyságtételek a teremtés el
sőjének: ő az arché Ap 3,14. sőt a teremtmények elsőjének:prótotokosz  
 pázész ktizeósz KI 1,15. A láthatatlan Istenből alkotásai révén meg
átható valami R l,20. Isten szeme előtt minden ktizise látható és 

el nem rejtőzhet előtte H 4,13. - A világ nyomorusága is tükröződik 
ezekben az igékben: az ösbün ez: az emberek a teremtő helyett, annak 
ktizmáit, teremtményeit imádták R 1,25. ezért vettetett a világ hiá- 
bavalóság alá R 8,20. - Isten sietett segitségére:hirdetteti m inden 
teremtmény számára az evangéliumot Mk 16,13. KI 1,23 szerint ez meg 
is történt. - A bün miatti sóvárgást R 8,19,22 Isten feloldja, te
remtményeit ez alól felszabaditja R 8,21. S őt már előbb is megoldást 
ad:bünökben csak az uj teremtés használt Gl 6,15. Krisztus a megoldás, 
aki Benne van, az uj ktizisz 2 K 5,17. S a Benne nyert ujtól, ill. 
az abban megmutatkozó isteni szeretettől semmi más ktizisz el nem 
szakithat R 8,39.
Még két rokonszót kell megemlitenem, amely eket használ az Ifit 4 eset
ben fordul elő a ktizma= creatura. Istennek minden k.-ja jó 1 T 4,4. 
Ő akarja, hogy mi teremtményeinek valami zsengéi legyünk: Jk 1,18. 
Valamint kétszer fordul elő az Apban, 5,13, 8,9# /Károlit "teremtett 
állatok"/. - A másik rokonszó: k tisztész= creator, egyszer fordul
elő, Istenre vonatkozóan Péternél, aki hü teremtőnek nevezi 1 P 4,19.
Itt is láthatjuk, hogy Istenhez való vonatkozásban lehet csak szemlél
ni az embert, de az egész világot és minden élőt is.
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Összefoglalásai meg kell állapitanom a következőket:
A ktizein ige jelentéstartalmának primer jelentősége azt mutatja, 
hogy minden fontosabb SZi fogalom szorosan összefügg vele. Hiszek ez 
az ige, az Isten "első" cselekvését mutatja be és fejezi ki, amely 
alapja lett m i m e n  "következő" c selekvésének! Ugyanugy áll ez az 
egész világgal, mint az emb e r rel kapcsolatos cselekvésére is. 
Jellemzően mondja az UT, hogy az ember teremtése épugy Isten munkája, 
mint ujjáteremtése, a világ teremtése épenugy, mint mindnek ujjaterem- 
tése. Ő a kezdet és a vég, kikerülhetetlenül és utánozhatatlanul. 
Épen ezért életről, uj életről, halálról, feltámadásról, örökéletről, 
üdvösségről, megváltásról, kiengesztelésről is ebben a perspektivá
ban kell gondolkoznunk.
Isten cselekvése miatti lázadásunk miatt kell látnunk ennek a világnak 
és az emberéletnek is minden fonákságát. A mataiotész, amely aál vet
tetett a világ, a halál, mint végső zsold, e teremtőtől való elszaka
dásnak kórtünete. A teremtő Isten nomoszár nem lehet büntetlenül át
hágni. Isten a káoszból teremtett rendet, és ő ennek a rendnek sze
retetből akaratával véghezvitt teremtésnek az Ura.
S mindez kell, hogy meghatározza hitünket az egyes ember, valamint 
a világ életével szorosan összefüggő keresztyén reménységgel kap
csolatban. Mivel ilyen hatalmas, világteremető Isten tett igéretet, 
hogy az egész átkot leveszi a világról, ésmegszünteti a sóhajtozó vi
lág várakozását, mert mindent beteljesit, azért lehet reménysége a 
világnak a végső helyreállitó teremtésre is!
Végül jól kell látnunk, hogy az ember aki Isten ktizisze nem szakit
hatja el magát ettől a világtól. Vele együtt kell viselnie terem
tett voltát. Az emberi bün miatti átok viselését csakugy, mint a 
végső megváltásban való részeszülés reménységét.

III.

Gyakorlatilag akarom végül summázni ennek a tanulmánynak eredményét 
igehirdetésünk szempontjából.
Ennek az igénak vizsgálata vezetett el engem arra, hogy mennyire nem 
Választhatjuk el egymástól az apostoli hitvallás három ágazatát! 
Mindig voltak korszakok az egyháztörténelemben, amikor " favorizálták" 
egyiket a másik, vagy a harmadik rovására, Pedig  SZ arról tesz 
bizonyságot, hogy Istent nemcsak személyének egysege miatt, hanem 
munkája miatt is együtt kell néznünk a három személyben. Az Atyaisten
ről szóló hitvallás nem szakitható el a Fiuistenről szóló hitvallás
tól, hiszen általa, őreá nézve végezte el a teremtés munkáját, s nem 
szaki tható el a Szentlélekistenről szóló hitvallástól sem, hiszen 
őbenne, őáltala folyik állandóan az Isten uj teremtése.
Néhány évvel ezelőtt nagy port vert fel egyházunk lelkipásztori gya
korlatában is a "kapcsolópont” kérdése. Igehirdetésünk számára sem 
jelentéktelen, ha tudjuk és hisszük, hogy éppen a teremtés pontja az, 
amely önként kinálkozik legelső kapcsolódási pontul. Hiszen egész 
emberi életünknek legnagyobb nyomorúsága, hogy e z t  a teremtő Istent 
tagadjuk meg, neki mondottunk ellent és tesszük ugyanezt ujra és ujra 
büneinkkel, azt mondhatnám: igehirdetésünk kell, hogy mindig a teremr- 
tő, megelevenitő és végül ujatteremtő Isten prédikálása legyen. Sok
szor részleteiben egy-egy oldalról világitva meg az ő munkáját, sok
szor, szükségszerüen jobban hangsulyozva egy—egy vonását, de mindig
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Ő legyen az, Akit prédikálunk!
Nem kell azonban tévednünk: nem azt mondtam, hogy foglamilag 
kell mindig a teremtőről beszélnünk! Azt azonban mondhatjuk, hogy 
Istennek velünk és eszel a világgal való cslékvése mindig a teremtés 
körébe tartozik!
Az igy megértett teremtés véd és óv meg bennünket világnézeti 
véleményalkotásóktól is. Mi nem filozofálunk a teremtésről, ha- 
nem hitünket valljuk meg a teremtő Istenben, Aki teremtett, te
remt és ujjáteremt! Ebbe állitandó bele a gondviselés, a megvál
tás és Isten végső teremtése is.
A XX. századot az egyház századának nevezik. Az egyházról pedig 
a harmadik hitágazatban teszünk vallást. S ezért fontos, hogy 
legtöbbet beszéljünk Istennek arról a cselekvéséről, amelyet,mint 
teremtést, a Szentlélek által végez közöttünk. Ez a keresztyén 
hivő ember élete, a misszió és az egyház egysége szempontjából 
egyaránt domináns kell legyen! Reménységünk Abban a teremtőben 
van, Aki Fiában való hitre, a Róla szóló bizonyságtételre és a 
Vele és egymással való közösségre hivott el bennünket. S mindezt 
épen Ő munkálja bennünk: a hitet, a szolgálatban való engedelmes
séget és az egységet. Más minderre nem képes, mi magunk sem..
Csak Ő, a hatalmas,Akinek szavára előállott a semm i b ő l  a világ, 
a nemlétezőből a létező, s Aki ugyanezt a csodát végrehajtja ma 
is és egykor tökéletességre juttatja müvét.

Gémes István
Rendszeres teológiai- munkaközösségi 
tanulmány.
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