
 
Az ember válasza Istennek 

8.Isten teremtő és gondviselő 
-tanári lap- 

1.A teremtés és a természettudomány 

-A teremtsétörténet nem természettudományos modell a világ kezdetének magyarázatára. Az „Isten teremtette a 

világot” mondat teológiai kijelentés, amelt a világnak Istennel való kapcsolatára utal. 

Isten akarta, hogy a világ legyen: Ő irányítja és Ő teljesíti be a világot. A teremtett mivolt a dolgok egyszer s 

mindenkori jellemzője, és rájuk vonatkozó alapvető igazság. 

YouCat 42: Lehetséges-e, hogy valaki meg van győződve az evolucióról, és mégis hisz a Teremtőben? 
EVOLUCIÓ, KREACIONIZMUS – ld. YouCat 42. pont lapszélen 

Igen. A hit nyitott a természettudományos felismerésekkel és hipotézisekkel szemben. 

A keresztény ember az evoluciós elméletet mint hasznos magyarázó modellt elfogadhatja, ha elzárkózik az 

evoluciónizmus tévhitétől, amely szerint az ember biológiai folyamatok véletlen terméke. Az evolució föltételezi, 

hogy megvan az a valami, ami fejlődni tud. Arról azonban semmit sem mond, hogy ez a „valami” honnan van. A 

világ s az ember létére, lényegére, méltóságára, feladataira, értelmére és miértjére nem lehet biológiai 

választ adni. 

A kreacionizmus hívei a bibliai adatokat(pl. föld korát,a hatnapos teremtést) naiv módon szó szerint veszik. 

YouCat 43: A világ oka Isten, nem pedig a véletlen. A világ sem eredetét, sem pedig belső rendjét és 

célírányosságát tekintve nem „értelmetlenül” működő tényezők alkotása. 

 

2.Isten Teremtő  

YouCat 44: A világot az idő és tér fölött álló Isten egyedül, a semmiből teremtette, és mindent ő hívott létre. 

Istentől függ minden, ami létezik, és minden csak azért állt fenn, mert Isten akarja, hogy legyen. 

YouCat 45: Istentől származnak-e a természeti törvények és a természetes rend? 

Igen. A természeti törvények és a természetes rend szintén részei a teremtés művének. 

Az ember tudja, hogy árt magának és környezetének, ha semmibe veszi a természeti törvényeket, ha a dolgokat 

rendeltetésük ellenére használja,és okosabb akar lenni, mint Isten, aki a dolgokat teremtette.  

Az ember számára túl nagy követelmény, hogy teljesen maga gondolja el önmagát. 

A teremtés hat napja 

-A Szentírás már az első lapokon azt mutatja be, hogy Isten teremtett mindent úgy a láthatatlan, mint a 

látható világot. Ez a leírás inkább egy Istent dicsőitő himnusz, mely szándékosan van beosztva 6+1 napra. 
 
 

Isten elválasztotta  

a világoságot a 

sötétségtől 

 

 

Isten megteremtette a Napot, a Holdat  

és a csillagokat 

 

 
 

Isten elválasztotta a 

felső vizeket az alsóktól 

 

 

Isten megteremtette  

az ég és a tengerek állatait 

 

 

 

 

-Isten elválasztotta  

a szárazföldet a víztől  

-Isten megteremtette a 

növényeket 

 

 

 

 

-Isten megteremtette a szárazföldi 

állatokat  

-Isten megteremtette  

az embert 

 

 

Isten megpihent. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot 

 



 

YouCat 46: Miért írja le a Teremtés könyve a teremtést mint „hat napig tartó munkát”? 

A pihenő nappal csúcsához érő munkahét szimbólumában fejlődik ki az, hogy milyen jó, szép és bölcs a 

teremtés rendje. 

A „hat napig tartó munka” mint szimbólum alapján fontos megállapításokat tehetünk: 

1.Nincs semmi, amit nem a Teremtő hívott volna létre. 

2.Minden, ami létezik, a maga nemében jó. 

3.Ami rosszá vált annak is megvan a jó magva. 

4.A teremtett lények és dolgok kapcsolatban vannak egymással, és egymásért vannak. 

5.A teremtés rendje és összhangja Isten mindent felülmúló jóságát és szépségét tükrözi. 

6.A teremtésben van fontossági sorrend. Az ember az állat fölött áll, az állat a növények fölött, a növény az 

élettelen anyag fölött. A teremtés csúcsa és betetőzése az ember. 

7.A teremtett világ egy nagy ünnep felé halad, amikor majd Krisztus hazaviszi a világot, és Isten lesz minden 

mindenben. 

8.Mindent Isten teremtett, vagyis a világ nem örök: van kezdete és vége 

YouCat 47: Miért pihent meg Isten a hetedik napon? 

Isten pihenése a munka után a teremtett befejezett, tökéletes voltára utal, és ez felülmúl minden emberi 

erőfeszítést. 

YouCat 48: Miért teremtette Isten a világot? 

„A világ Isten dicsőségére teremtetett”(I Vatikáni Zsinat) 

A teremtésnek nincs semmi más oka, mint a szeretet. Ebben nyilvánul meg Isten dicsősége és nagyszerűsége.  

 

3.Az isteni gondviselés 

YouCat 49: Kormányozza-e Isten a világot és az én életemet? 

Igen, de titokzatos módon; Egy pillanatra sem esik ki a kezéből az, amit teremtett. 

Isten hatással van mind a történelem nagy eseményeire, mind pedig magánéletünk kis történéseire, de anélkül, 

hogy ezzel csökkentené szabadságunkat, és mi csupán terveinek dróton rángatott bábjai lennénk. Isten jelen van 

mindenben, amivel életünk különböző eseményeiben találkozunk, még a fájdalmakban és a látszólag értelmetlen 

véletlenekben is. Isten életünk görbe vonalaira is egyenesen akar írni. Minden, amit tőlünk elvesz, és amit nekünk 

ad, amiben megerősít, és amiben próbára tesz: az Ő akaratának rendelése és jele. 

 YouCat 50:Az isteni gondviselés nem az ember feje fölött viszi véghez a teremtés beteljesülését. Isten 

meghív minket, hogy a teremtés beteljesülésében vele együttműködjünk. 

Az ember elutasítathatja Isten akaratát. De jobban teszi ha az isteni szeretet szerszámává lesz. 

“Én egy kis ceruza vagyok ISTEN kezében, AKI a világnak szerelmes 

levelet ír. Ez minden. Ő gondolkodik. Ő ír. A ceruza nem képes arra,  

hogy ezt megtegye. A ceruza csak arra való, hogy használják. Emberi 

erőből a munkánk nem lehetne sikeres, nemde? Ez egy jel, annak a jele, 

hogy minden az Ő munkája. Az ember pedig csak eszköz, akit Ő 

felhasznál. Egyikünk sem tudná véghezvinni mindezt a saját erejéből. 

Mégis láthatjuk, hogy az Ő hatalma végtelen.....Én csak kis ceruza vagyok Urunk 

kezében. Ő megfaraghatja vagy kihegyezheti a ceruzát. Írhat vagy rajzolhat vele. 

Mindig azt teheti, amit éppen akar. Ha az írás vagy a rajz jó, azt nem a ceruza vagy a 

felhasznált anyag érdemének tekintjük, az a ceruzát kézben tartónak az 

érdeme”(Kalkuttai Teréz anya). 

 

YouCat 51: „Isten azért engedi meg a rosszat, hogy abból valamit jobbat hozzon ki”(Aquinoi Szent Tamás) 

 

Nagyon szép rész, ezért ajánlom, hogy olvassátok ti el s ne én mondjam el. Olvassátok el a kommentárt és írjátok 

le két-három mondatban a lényeget!!! 

               

               

               

               

               

                



 

-Isten fenntartja és kormányozza a világot. Fönntartja, mert ha nem a világ megszűnne létezni és kormányozza 

olyan módon, hogy az ember számára lakható legyen. Ez a gondviselő isteni akarat. 

Jézus magyarázta meg legjobban, hogy mit jelent az isteni gondviselés:  

„Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a 

testekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az 

ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: 

nem vetnek, nem aratnak, csürőkbe sem gyűjtenek, és a 

ti mennyei atyátok táplálja őket.Nem értek ti sokkal 

többet ezeknél? Ki az, aki  

aggodalmaskodásával képes az életéhez egyetlen  

könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? 

Nézzétek a mező liliomait, hogyan növekszenek: nem 

fáradoznak és nem fonnak, mégis mondom nektek még 

Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint 

egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és 

holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, nem  

sokkal inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ’Mit együnk?’ vagy ’mit igyunk?’ 

vagy ’Mibe öltözködjünk?’, mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 

mindezekre szükségetek van...Isten fölkelti napját a gonoszokra és a jókra és esőt az igaznak is, a gazembernek 

is.” 

 

A jók Isten gondviselésének jelei a világban. Isten gondviselésének egyik jele, hogy a rosszat is jóra 

tudja fordítani. Pl. a Bibliában József  vagy István diakónus 

 
 



 

Az ember válasza Istennek 

8.Isten teremtő és gondviselő 
-tanulói lap- 

1.A teremtés és a természettudomány 

-A teremtsétörténet nem természettudományos modell a világ kezdetének magyarázatára. Az „Isten teremtette a 

világot” mondat teológiai kijelentés, amelt a világnak Istennel való kapcsolatára utal. 

Isten akarta, hogy a világ legyen:    és     a világot. A teremtett 

mivolt a dolgok egyszer s mindenkori jellemzője, és rájuk vonatkozó alapvető igazság. 

YouCat 42: Lehetséges-e, hogy valaki meg van győződve az evolucióról, és mégis hisz a Teremtőben? 
EVOLUCIÓ, KREACIONIZMUS – ld. YouCat 42. pont lapszélen 

Igen. A      a természettudományos felismerésekkel és hipotézisekkel szemben. 

A keresztény ember az evoluciós elméletet mint        elfogadhatja, ha 

elzárkózik az evoluciónizmus tévhitétől, amely szerint az ember biológiai folyamatok véletlen terméke. Az 

evolució föltételezi, hogy megvan az a valami, ami fejlődni tud. Arról azonban semmit sem mond, hogy ez a 

„valami” honnan van. A világ s az ember         

               

               . 

A kreacionizmus hívei a bibliai adatokat(pl. föld korát,a hatnapos teremtést) naiv módon szó szerint veszik. 

YouCat 43:    , nem pedig a véletlen. A világ sem eredetét, sem pedig belső rendjét 

és célírányosságát tekintve nem „értelmetlenül” működő tényezők alkotása. 

 

2.Isten Teremtő  

YouCat 44: A világot az idő és tér fölött álló        , és mindent 

ő hívott létre. Istentől függ minden, ami létezik, és minden csak azért állt fenn,    

        . 

YouCat 45: Istentől származnak-e a természeti törvények és a természetes rend? 

Igen. A      és a              szintén részei a teremtés művének. 

Az ember tudja, hogy árt magának és környezetének, ha semmibe veszi a természeti törvényeket, ha a dolgokat 

rendeltetésük ellenére használja,és okosabb akar lenni, mint Isten, aki a dolgokat teremtette.  

Az ember számára túl nagy követelmény, hogy teljesen maga gondolja el önmagát. 

A teremtés hat napja 

-A Szentírás már az első lapokon azt mutatja be, hogy Isten teremtett mindent úgy a láthatatlan, mint a 

látható világot. Ez a leírás inkább egy Istent dicsőitő himnusz, mely szándékosan van beosztva 6+1 napra. 
 
 

Isten elválasztotta  

a világoságot a 

sötétségtől 

 

 

Isten megteremtette a Napot, a Holdat  

és a csillagokat 

 

 
 

Isten elválasztotta a 

felső vizeket az alsóktól 

 

 

Isten megteremtette  

az ég és a tengerek állatait 

 

 

 

 

-Isten elválasztotta  

a szárazföldet a víztől  

-Isten megteremtette a 

növényeket 

 

 

 

 

-Isten megteremtette a szárazföldi 

állatokat  

-Isten megteremtette  

az embert 

 

 

Isten megpihent. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot 



 
YouCat 46: Miért írja le a Teremtés könyve a teremtést mint „hat napig tartó munkát”? 

A pihenő nappal csúcsához érő munkahét szimbólumában fejlődik ki az, hogy milyen jó, szép és bölcs a 

teremtés rendje. 

A „hat napig tartó munka” mint szimbólum alapján fontos megállapításokat tehetünk: 

1. 

2.Minden, ami létezik, a      . 

3.      vált annak is megvan a     . 

4.A teremtett lények és dolgok      vannak egymással, és egymásért vannak. 

5.A teremtés rendje és összhangja Isten mindent felülmúló       tükrözi. 

6.A teremtésben van     . Az ember az állat fölött áll, az állat a növények fölött, a 

növény az élettelen anyag fölött. A teremtés      . 

7.A teremtett világ egy      felé halad, amikor majd Krisztus hazaviszi a világot, és 

Isten lesz minden mindenben. 

8.Mindent Isten teremtett, vagyis a világ     van kezdete és vége 

 

YouCat 47: Miért pihent meg Isten a hetedik napon? 

Isten pihenése a munka után a teremtett      voltára utal, és ez felülmúl 

minden emberi erőfeszítést. 

 

YouCat 48: Miért teremtette Isten a világot? 

„A világ      teremtetett”(I Vatikáni Zsinat) 

A teremtésnek nincs semmi más oka, mint a szeretet. Ebben nyilvánul meg Isten dicsősége és nagyszerűsége.  

 

3.Az isteni gondviselés 

YouCat 49: Kormányozza-e Isten a világot és az én életemet? 

Igen, de     ; Egy pillanatra sem esik ki a kezéből az, amit teremtett. 

Isten hatással van mind a történelem nagy eseményeire, mind pedig magánéletünk kis történéseire, de anélkül, 

hogy ezzel csökkentené szabadságunkat, és mi csupán terveinek dróton rángatott bábjai lennénk. Isten jelen van 

mindenben, amivel életünk különböző eseményeiben találkozunk, még a fájdalmakban és a látszólag értelmetlen 

véletlenekben is. Isten életünk görbe vonalaira is egyenesen akar írni. Minden, amit tőlünk elvesz, és amit nekünk 

ad, amiben megerősít, és amiben próbára tesz: az Ő akaratának rendelése és jele. 

 

 YouCat 50:Az isteni gondviselés nem az ember feje fölött viszi véghez a teremtés beteljesülését. Isten 

     , hogy a teremtés beteljesülésében vele     . 

Az ember elutasítathatja Isten akaratát. De jobban teszi ha az isteni szeretet szerszámává lesz. 

“Én egy kis    vagyok ISTEN kezében, AKI a világnak szerelmes 

levelet ír. Ez minden. Ő gondolkodik. Ő ír. A ceruza nem képes arra,  

hogy ezt megtegye. A ceruza csak arra való, hogy használják. Emberi 

erőből a munkánk nem lehetne sikeres, nemde? Ez egy jel, annak a jele, 

hogy minden az Ő munkája. Az ember pedig csak eszköz, akit Ő 

felhasznál. Egyikünk sem tudná véghezvinni mindezt a saját erejéből. 

Mégis láthatjuk, hogy az Ő hatalma végtelen.....Én csak kis ceruza vagyok Urunk 

kezében. Ő megfaraghatja vagy kihegyezheti a ceruzát. Írhat vagy rajzolhat vele. 

Mindig azt teheti, amit éppen akar. Ha az írás vagy a rajz jó, azt nem a ceruza vagy a 

felhasznált anyag érdemének tekintjük, az a ceruzát kézben tartónak az 

érdeme”(Kalkuttai Teréz anya). 

 



 

YouCat 51: „Isten azért engedi meg a rosszat, hogy abból       hozzon 

ki”(Aquinoi Szent Tamás) 

 

Nagyon szép rész, ezért ajánlom, hogy olvassátok ti el s ne én mondjam el. Olvassátok el a kommentárt és írjátok 

le két-három mondatban a lényeget!!! 

               

               

               

               

               

                

 

-Isten fenntartja és kormányozza a világot. Fönntartja, mert ha nem a világ megszűnne létezni és kormányozza 

olyan módon, hogy az ember számára lakható legyen. Ez a       . 

Jézus magyarázta meg legjobban, hogy mit jelent az isteni gondviselés:  

„Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a 

testekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az 

ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: 

nem vetnek, nem aratnak, csürőkbe sem gyűjtenek, és a 

ti mennyei atyátok táplálja őket.Nem értek ti sokkal 

többet ezeknél? Ki az, aki  

aggodalmaskodásával képes az életéhez egyetlen  

könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? 

Nézzétek a mező liliomait, hogyan növekszenek: nem 

fáradoznak és nem fonnak, mégis mondom nektek még 

Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint 

egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és 

holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, nem  

sokkal inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ’Mit együnk?’ vagy ’mit igyunk?’ 

vagy ’Mibe öltözködjünk?’, mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 

mindezekre szükségetek van...Isten fölkelti napját a gonoszokra és a jókra és esőt az igaznak is, a gazembernek 

is.” 

 

A jók Isten gondviselésének jelei a világban. Isten gondviselésének egyik jele, hogy    

    . Pl. a Bibliában     vagy        

 
 

 


