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DZIE! RODZINY CHRZE"CIJA!SKIEJ

Lekcja 8 — 23 maja

STWORZENIE.  
KSI!GA RODZAJU  

JAKO FUNDAMENT (CZ. 1)
SOBOTA (PO PO#UDNIU) — 16 maja

STUDIUM BIE$%CEGO TYGODNIA: J 1,1-3; Rdz 1,3-5; Wj 20,8-11; Ap 14,7; Mt 19,3-6;  
Rz 5,12.

TEKST PAMI&CIOWY: „Na pocz'tku by(o S(owo, a S(owo by(o u Boga, a Bogiem 
by(o S(owo. Ono by(o na pocz'tku u Boga. Wszystko przez nie powsta(o, a bez 
niego nic nie powsta(o, co powsta(o. W nim by(o )ycie, a )ycie by(o *wiat(o-
*ci' ludzi” (J 1,1-4).

Pierwsze rozdzia!y Ksi!gi Rodzaju maj" fundamentalne znaczenie dla ca!ego 
Pisma "wi!tego. Najwa#niejsze nauki czy doktryny biblijne maj" swoje $ród!o 
w tych rozdzia!ach. Znajdujemy tu wzmiank% o naturze Boga dzia!aj"cego zgod-
nie jako Ojciec, Syn (zob. J 1,1-3; Hbr 1,1-2) i Duch &wi%ty (zob. Rdz 1,2) w celu 
stworzenia 'wiata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem 
w postaci stworzenia ludzko'ci (zob. Rdz 1,26-28). Ksi!ga Rodzaju informuje 
nas o sobocie (zob. Rdz 2,1-3), pochodzeniu z!a (zob. 3. rozdzia! Ksi!gi Rodzaju), 
Mesjaszu i planie odkupienia (zob. Rdz 3,15), ogólno'wiatowym potopie (zob. 6., 
7., 8. i 9. rozdzia! Ksi!gi Rodzaju), przymierzu (zob. Rdz 1,28; 2,2-3.15-17; 9,9-17; 
15,1-21) oraz pomieszaniu j%zyków i rozproszeniu ludów (zob. 10. i 11. rozdzia! 
Ksi!gi Rodzaju), a tak#e zapoznaje z genealogiami, które stanowi" ramy biblij-
nej chronologii od stworzenia 'wiata do Abrahama (zob. 5. i 11. rozdzia! Ksi!gi 
Rodzaju). Równie# nasza wiedza o mocy s!owa wypowiedzianego przez Boga 
(zob. Rdz 1,3; 2 Tm 3,16; J 17,17), naturze ludzi (zob. Rdz 1,26-28), charakterze 
Boga (zob. Mt 10,29-30), ma!#e(stwie m%#czyzny z kobiet" (zob. Rdz 1,27-28; 
2,18.21-25), zarz"dzaniu ziemi" i jej zasobami (zob. Rdz 1,26; 2,15-19) oraz obie-
canej nadziei nowego stworzenia (zob. Iz 65,17; 66,22; Ap 21,1) s" oparte na tych 
pierwszych rozdzia!ach, które b%dziemy studiowa) w tym i przysz!ym tygodniu.
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NIEDZIELA — 17 majaNa pocz'tku...
Przeczytaj Rdz 1,1. Jakie g(+bokie prawdy zosta(y objawione w tym wersecie?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Biblia zaczyna si% jednymi z najwznio'lejszych i najg!%bszych s!ów — s!ów 
prostych, ale jednocze'nie zawieraj"cych niezmierzon" g!%bi%, gdy uwa#nie si% 
je studiuje. I rzeczywi'cie, najwa#niejsze filozoficzne pytania o to, kim jeste-
'my, dlaczego istniejemy i jak si% tu znale$li'my, znajduj" odpowied$ w tym 
pierwszym zdaniu Biblii.

Istniejemy, poniewa# Bóg stworzy! nas w okre'lonym czasie w przesz!o-
'ci. Nie wyewoluowali'my z czego' ani nie powstali'my przypadkiem — bez 
ostatecznego celu i bez zaplanowanego kierunku rozwoju — jak uczy obec-
nie powszechnie przyj%ty naukowy model pochodzenia 'wiata. Darwinowski 
ewolucjonizm jest przeciwie(stwem Pisma "wi!tego pod ka#dym wzgl%dem, 
a podejmowane przez niektórych ludzi próby pogodzenia go z Bibli# spra-
wiaj", #e chrze'cijanie jawi" si% niewierz"cym jako ludzie o pogl"dach pozba-
wionych logiki.

Zostali'my stworzeni przez Boga w okre'lonym czasie — na pocz#tku. To 
musi oznacza), #e Bóg istnia! przed tym pocz"tkiem. To znaczy, #e Bóg istnia! 
przed stworzeniem czasu wyra#onym w cyklu dobowym jako wieczór i pora-
nek, jak równie# w miesi"cach i latach wyznaczanych przez ksi%#yc i s!o(ce. 
Ten absolutny pocz"tek znajduje odzwierciedlenie i wsparcie w innych frag-
mentach tekstu biblijnego, które upewniaj" nas o naturze i 'rodkach stwór-
czego dzie!a Boga (zob. J 1,1-3).

Przeczytaj J 1,1-3 oraz Hbr 1,1-2. Kto by( Sprawc' stworzenia? Pomy*l, )e 
Ten, który nas stworzy(, umar( tak)e za nas na krzy)u.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Biblia uczy, #e to Jezus dokona! stworzenia. Czytamy, #e „wszystko przez 
nie [S!owo] powsta!o, a bez niego nic nie powsta!o, co powsta!o” (J 1,3). Bóg 
przez Jezusa „wszech'wiat stworzy!” (Hbr 1,2). Poniewa# wszystko pochodzi 
od Jezusa — stworzone zosta!o przez Niego na pocz"tku — mo#emy mie) 
nadziej%, #e ostatecznie doko(czy On tego, co rozpocz"!, gdy# jest Alf" i Omeg" 
oraz Pierwszym i Ostatnim (zob. Ap 1,8; 22,13 BT).

Co dla ciebie znaczy to, )e zosta(e* stworzony przez Boga? Wyobra, so-
bie, jak czu(by* si+, gdyby* w to nie wierzy(. O ile inaczej postrzega(by* sie-
bie i innych ludzi? Dlaczego?
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PONIEDZIA#EK — 18 majaDni stworzenia
W ostatnich latach zarysowa! si% trend, by postrzega) tydzie( stworzenia jako 

niedos!owny — jako przeno'ni%, przypowie') czy nawet mit. Jest to pok!osie 
teorii ewolucji, która zak!ada d!ugie okresy rozwoju #ycia na naszej planecie.

Czego Biblia uczy w tej kwestii? Dlaczego dni stworzenia w 1. rozdziale 
Ksi!gi Rodzaju nale#y rozumie) jako dos!owne, a nie symboliczne?

Przeczytaj Rdz 1,3-5 oraz Wj 20,8-11. Jak s(owo dzie" zosta(o u)yte w tych 
kontekstach?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Hebrajskie s!owo jom jest u#ywane konsekwentnie w opisie stworzenia 
i oznacza dos!owny dzie$ (dob!). Nic w opisie stworzenia w Ksi!dze Rodzaju 
nie wskazuje na to, by autor ksi%gi mia! na my'li cokolwiek innego ni# rzeczy-
wisty dzie(, jak rozumiemy obecnie pojedynczy dzie( czy dob%. Nawet pewni 
bibli'ci, którzy nie wierz", #e by!y to dos!owne dni, przyznaj", #e autor Ksi!gi 
Rodzaju mia! na my'li dos!owne dni.

Rzecz" ciekaw" jest to, #e to sam Bóg wprowadzi! nazw% pierwszej jednostki 
czasu (zob. Rdz 1,5). Jom, czyli dzie$, zosta! zdefiniowany nast%puj"cym wyra-
#eniem: „I nasta! wieczór, i nasta! poranek” (Rdz 1,5.8 itd.). S!owo jom zosta!o 
u#yte w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, a zatem oznacza pojedynczy dzie(.

Tak wi%c siedem dni stworzenia nale#y rozumie) jako kompletn" jednostk% 
czasu oznaczon" najpierw hebrajskim liczebnikiem g!ównym echad ( jeden), 
a potem liczebnikami porz"dkowymi (drugi, trzeci, czwarty itd.). Ten wzorzec 
wskazuje nast%pstwo kolejnych dni zwie(czonych siódmym dniem. W sposo-
bie u#ycia tego s!owa ani w narracji biblijnej nic nie wskazuje na to, by owe dni 
by!y rozdzielone jakimi' okresami. Tak wi%c siedem dni stworzenia to po pro-
stu siedem 24-godzinnych dni, jakie znamy obecnie.

Ponadto pisz"c w!asnym palcem czwarte przykazanie dekalogu, Bóg potrak-
towa! dni stworzenia jako dos!owne, wskazuj"c, #e podstaw" odpoczynku 
w dniu sobotnim by! fakt, i# pierwsza sobota by!a dos!ownym siódmym dniem 
tygodnia stworzenia.

Opis stworzenia w Ksi#dze Rodzaju nie jest jedynym takim biblijnym opi-
sem. Mamy tak)e zapowied, ponownego stworzenia (odrodzenia/odtworze-
nia/rekonstrukcji) podczas powtórnego przyj*cia Jezusa, gdy Bóg przemieni 
*miertelno*- w nie*miertelno*- — „w jednej chwili, w oka mgnieniu, na od-
g(os tr'by ostatecznej” (1 Kor 15,52). Skoro Bóg mo)e w jednej chwili po-
nownie stworzy- cz(owieka, dlaczego mia(by si+ pos(u)y- miliardami lat przy 
pierwotnym stworzeniu, jak twierdz' zwolennicy teistycznego ewolucjonizmu?
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WTOREK — 19 majaSobota i stworzenie
Obecnie siódmy dzie( tygodnia, sobota, jest powszechnie lekcewa#ony 

zarówno przez ze'wiecczone spo!ecze(stwo, jak i wspólnoty religijne. Fakt ten 
jest widoczny w systemie pracy globalnych korporacji, w próbie zmiany kalen-
darza w wielu krajach Europy przedstawiaj"cego poniedzia!ek jako pierwszy 
dzie( tygodnia, a niedziel% jako siódmy dzie(, jak równie# w jednej z encyklik 
papieskich dotycz"cej zmian klimatycznych, nazywaj"cej siódmy dzie( tygo-
dnia (sobot%) %ydowskim szabatem36 i zach%caj"cej 'wiat do 'wi%towania dnia 
odpoczynku w celu zmniejszenia globalnego ocieplenia.

Przeczytaj Rdz 2,1-3; Wj 20,8-11; Mk 2,27; Ap 14,7. Jak zrozumienie tygo-
dnia stworzenia wi')e si+ z czwartym przykazaniem dekalogu? Jak wi')e si+ 
to z poselstwem trzech anio(ów?

W Biblii czytamy: „I uko(czy! Bóg w siódmym dniu dzie!o swoje, które uczy-
ni!” (Rdz 2,2). „Bóg, odpocz"wszy siódmego dnia, u'wi%ci! ten dzie( i od!"czy! 
go jako dzie( odpoczynku dla cz!owieka”37. Dlatego Jezus móg! powiedzie):

— „To szabat zosta! ustanowiony dla cz!owieka, a nie cz!owiek dla szabatu” 
(Mk 2,27 BT).

Jezus móg! z!o#y) takie autorytatywne o'wiadczenie, gdy# to On usta-
nowi! dzie( sobotni jako wieczny znak i piecz%) przymierza Boga z Jego 
ludem. Odpoczynek sobotni jest przeznaczony nie tylko dla Hebrajczyków, 
ale i dla ca!ej ludzko'ci.

Ksi!ga Rodzaju wskazuje trzy dokonania Jezusa po tym, jak ustanowi! On 
dzie( sobotni. Po pierwsze „odpocz"!” (Rdz 2,2), daj"c nam boski przyk!ad, i# 
pragnie odpoczywa) wraz z nami. Po drugie „pob!ogos!awi!” (Rdz 2,3) siódmy 
dzie(. Owszem, w opisie stworzenia równie# zwierz%ta zosta!y pob!ogos!awione 
(zob. Rdz 1,22), a tak#e Adam i Ewa zostali pob!ogos!awieni (zob. Rdz 1,28), 
ale jedynym dniem szczególnie pob!ogos!awionym jest siódmy dzie(. Po trze-
cie Bóg „po'wi%ci! go” (Rdz 2,3), czyli „uczyni! go 'wi%tym” (BT).

*aden inny dzie( w Biblii nie zosta! tak potrójnie wyró#niony. Te trzy doko-
nania zosta!y powtórzone w czwartym przykazaniu, gdy Bóg napisa! je w!as-
nym palcem, wskazuj"c na stworzenie jako podstaw%, na której ustanowiony 
zosta! odpoczynek sobotni (zob. Wj 20,11).

Porównanie Ap 14,7 z Wj 20,11 wskazuje na to, )e przykazanie sobotnie 
jest podstaw' oddawania czci Stwórcy. Jak to wyra,ne powi'zanie z sobot' 
('czy ten dzie. z wydarzeniami czasów ko.ca?

 36 Zob. Franciszek, Encyklika „Laudato si’” po&wi!cona trosce o wspólny dom, Pozna( 2015, s. 153 
(przyp. red.).

 37 Ellen G. White, Wybra$cy Boga, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 21.
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!RODA — 20 majaStworzenie i ma()e.stwo
W ostatnim dziesi%cioleciu zasz!y istotne zmiany w sposobie, w jaki spo!e-

cze(stwo i w!adze pa(stwowe definiuj" ma!#e(stwo. Wiele krajów 'wiata zaak-
ceptowa!o tak zwane ma'%e$stwa homoseksualne, zmieniaj"c dotychczasowe 
prawo chroni"ce struktur% rodzinn", w której centrum znajdowa! si% jeden m%#-
czyzna i jedna kobieta. Jest to zmiana bezprecedensowa pod wieloma wzgl%-
dami i budz"ca nowe pytania o instytucj% ma!#e(stwa, zwi"zek Ko'cio!a z pa(-
stwem oraz 'wi%to') ma!#e(stwa i rodziny zdefiniowan" w Pi&mie "wi!tym.

Przeczytaj Rdz 1,26-28; 2,18.21-24. Czego te wersety ucz' nas o Bo)ym 
ideale ma()e.stwa?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Szóstego dnia nast"pi!o zwie(czenie Bo#ego dzie!a stworzenia — stwo-
rzenie ludzko'ci. To fascynuj"ce, #e w odniesieniu do Boga w Rdz 1,26 u#yta 
zosta!a liczba mnoga:

— „Uczy(my cz!owieka na obraz nasz”.
Wszystkie osoby trójjedynego Bóstwa we wzajemnej wi%zi mi!o'ci powo-

!a!y do istnienia ze swojego ustanowienia ludzk" wi%$ ma!#e(sk" tu na ziemi.
„I stworzy! Bóg cz!owieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzy! go. Jako 

m%#czyzn% i niewiast% stworzy! ich” (Rdz 1,27). Wtedy Adam o'wiadczy!: „Ta 
dopiero jest ko'ci" z ko'ci moich i cia!em z cia!a mojego” i nazwa! j" „m%#atk"” 
(Rdz 2,23). Ma!#e(stwo wymaga, by opu'ci! „m"# ojca swego i matk% swoj"” 
i z!"czy! si% „z #on" swoj"”, by stali si% „jednym cia!em” (Rdz 2,24).

Pismo "wi!te jednoznacznie mówi, #e ten zwi"zek jest mo#liwy wy!"cznie 
mi%dzy jednym m%#czyzn" i jedn" kobiet", z których ka#de tak#e pochodzi 
od ojca i matki — równie# jednego m%#czyzny i jednej kobiety. Ta koncepcja 
zosta!a wyja'niona w poleceniu danym naszym prarodzicom: „I b!ogos!awi! 
im Bóg, i rzek! do nich Bóg:

— Rozradzajcie si% i rozmna#ajcie si%, i nape!niajcie ziemi%, i czy(cie j" 
sobie poddan"” (Rdz 1,28).

W pi"tym przykazaniu dekalogu czytamy, #e dzieci (potomstwo) maj" czci) 
ojca i matk% (zob. Wj 20,12). Takie wi%zi nie s" mo#liwe inaczej jak tylko w hete-
roseksualnym ma!#e(stwie.

Przeczytaj s(owa Jezusa w Mt 19,3-6. Czego ucz' one o naturze i *wi+-
to*ci ma()e.stwa? W *wietle tych s(ów Jezusa, a jednocze*nie nie zapomi-
naj'c o mi(o*ci Boga do wszystkich ludzi oraz o tym, )e wszyscy jeste*my 
grzesznikami, dlaczego powinni*my zajmowa- zdecydowane i wierne stano-
wisko w kwestii biblijnych zasad dotycz'cych ma()e.stwa?
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CZWARTEK — 21 majaStworzenie, upadek i krzy)
Biblia ukazuje nieprzerwane po!"czenie mi%dzy doskona!ym stworzeniem, 

upadkiem, obiecanym Mesjaszem i ostatecznym odkupieniem. Te wa#ne wyda-
rzenia s" kamieniami milowymi w historii zbawienia ludzko'ci.

Przeczytaj Rdz 1,31; 2,15-17; 3,1-7. Co sta(o si+ z doskona(ym Bo)ym stwo-
rzeniem?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Bóg uzna! swoje stworzenie za „bardzo dobre” (Rdz 1,31). „Dzie!o stworze-
nia by!o uko(czone. (...). Eden zakwitn"! na ziemi. Adam i Ewa mieli dost%p 
do drzewa #ycia. *adna skaza grzechu ani cie( 'mierci nie psu!y harmonii 
stworzenia”38. Bóg ostrzeg! Adama i Ew%, #e je'li zjedz" owoc z drzewa pozna-
nia dobra i z!a, z pewno'ci" umr" (zob. Rdz 2,15-17). W"# zacz"! swój wywód 
od pytania, a potem zupe!nie zaprzeczy! temu, co powiedzia! Bóg:

— „Na pewno nie umrzecie” (Rdz 3,4).
Szatan obieca! Ewie wielk" wiedz% i uzyskanie boskiego statusu. Najwy-

ra$niej Ewa w to uwierzy!a.

Jak Pawe( potwierdzi( natchnione s(owa zapisane w Rdz 2,15-17? Przeczy-
taj Rz 5,12; 6,23. Jak ta prawda ma si+ do koncepcji teistycznej ewolucji?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

W Pi&mie "wi!tym widzimy, jak pó$niejsi autorzy ksi"g biblijnych potwier-
dzaj" wcze'niejsze biblijne stwierdzenia i dodaj" do nich dodatkowe spostrze-
#enia. W 5., 6., 7. i 8. rozdziale Listu do Rzymian Pawe! pisze o grzechu i pi%k-
nie zbawienia. „Przeto jak przez jednego cz!owieka grzech wszed! na 'wiat, 
a przez grzech 'mier), tak i na wszystkich ludzi 'mier) przysz!a” (Rz 5,12). 
Jednak ewolucjoni'ci twierdz", #e 'mier) istnia!a miliony lat przed pojawie-
niem si% ludzko'ci. Taki pogl"d ma powa#ne konsekwencje dla biblijnej nauki 
o pochodzeniu grzechu, o ofiarnej 'mierci Chrystusa i o planie zbawienia. 
Je'li 'mier) nie wi"#e si% z grzechem, to nie mo#e by) „zap!at" za grzech” 
(Rz 6,23), a Chrystus nie mia!by powodu, by umrze) za nasze grzechy. Tak 
wi%c stworzenie cz!owieka, jego upadek i krzy# Chrystusa s" ze sob" nieroze-
rwalnie powi"zane. Pierwszy Adam jest zwi"zany z Ostatnim Adamem (zob. 
1 Kor 15,45-47). Wiara w darwinowsk" ewolucj%, nawet je'li usi!uje si% w ni" 
wt!oczy) jak"' koncepcj% Boga, burzy fundamenty chrze'cija(stwa.

 38 Ellen G. White, Wybra$cy Boga, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 20.
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PI"TEK — 22 maja

DO DALSZEGO STUDIUM
„Nagromadzone dowody, oparte na porównawczych, pi'mienniczych, j%zy-

koznawczych i innych argumentach, s" zbie#ne na ka#dym poziomie i prowa-
dz" do jednego wniosku, i# hebrajski termin jom (dzie$) w 1. rozdziale Ksi!gi 
Rodzaju oznacza wy!"cznie dos!own" 24-godzinn" dob%. Autor 1. rozdzia!u 
Ksi!gi Rodzaju nie móg! spójniej i pe!niej wyrazi) poj%cia dos!ownego dnia”39.

„Najwi%ksze umys!y, je'li nie s" kierowane przez S!owo Bo#e, b!"dz" w swo-
ich próbach zbadania powi"za( mi%dzy nauk" a objawieniem. Stwórca i Jego 
dzie!o s" poza ich pojmowaniem, a poniewa# dzie!o to nie mo#e zosta) obja'-
nione przy pomocy praw przyrody, ludzie tacy traktuj" histori% biblijn" jako 
niewiarygodn"”40.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Przeczytaj ponownie powy#szy cytat Ellen G. White. Jak cz%sto widzimy 

przyk!ady tego, co owa autorka napisa!a, nawet po'ród zdeklarowanych chrze-
'cijan, którzy przedk!adaj" twierdzenia nauki nad prawdy Biblii, sugeruj"c 
w ten sposób, #e Pismo "wi!te jest dla nich niewiarygodne?

2. Dlaczego nie jest mo#liwe powa#ne podej'cie do Biblii, gdy akceptuje si% 
teistyczny ewolucjonizm? Je'li znasz chrze'cijan wyznaj"cych teistyczny ewo-
lucjonizm, zapytaj ich, jak rozumiej" krzy# Chrystusa w 'wietle tego, co Pawe! 
napisa! w 5. rozdziale Listu do Rzymian o bezpo'rednim powi"zaniu upadku 
Adama ze 'mierci" i ofiar" Jezusa? Czy s" w stanie to wyja'ni)?

3. Je'li Biblia jest objawieniem Boga, to czy oczy wierz"cych nie s" otwarte 
na wi%ksz" rzeczywisto') opisan" w Pi&mie "wi!tym? Dlaczego zatem chrze'ci-
janie s" nazywani lud$mi ograniczonymi, gdy kieruj" my'li ku biblijnym praw-
dom objawionym przez niesko(czonego Boga? W gruncie rzeczy ateistyczno-
-materialistyczny pogl"d na 'wiat jest znacznie bardziej zaw%#ony ni# 'wia-
topogl"d biblijny.

4. Jako wierz"cy — wierni S!owu Bo#emu — jak mo#emy pomóc tym, któ-
rzy zmagaj" si% z kwesti" to#samo'ci seksualnej? Dlaczego nie wolno nam rzu-
ca) kamieniami nawet w tych, którzy jak cudzo!o#nica dopuszczaj" si% jaw-
nego grzechu?

 39 Gerhard F. Hasel, The „Days” of Creation in Genesis 1: Literal „Days”or Figurative „Periods/
Epochs” of Time?, w: Origins 1/1994, s. 30-31.

 40 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. 8, Mountain View–Omaha 1948, s. 258. Przeczy-
taj tak#e rozdzia!y: Stworzenie oraz Rzeczywisty tydzie$, w: ta#, Wybra$cy Boga, Warszawa 2018, 
wyd. 2, s. 18-24.71-75.


