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Lekcja 9 — 30 maja

STWORZENIE.  
KSI!GA RODZAJU  

JAKO FUNDAMENT (CZ. 2)
SOBOTA (PO PO!UDNIU) — 23 maja

STUDIUM BIE"#CEGO TYGODNIA: Hi 26,7-10; Rdz 1,1-2,25; 5,1-32; 11,1-32; 
1 Krn 1,18-27; Mt 19,4-5; J 1,1-3.

TEKST PAMI$CIOWY: „Niebiosa opowiadaj% chwa&' Boga, a firmament g&osi 
dzie&o r%k jego” (Ps 19,2).

Wielu wybitnych my!licieli zosta"o zainspirowanych przez Pismo !wi"te 
do badania !wiata stworzonego przez Boga. Tak narodzi"a si# nowo$ytna nauka. 
Niemiecki astronom Johannes Kepler (1571-1630), angielski fizyk Isaac New-
ton (1643-1727), angielski przyrodnik John Ray (1627-1705), angielski chemik 
Robert Boyle (1627-1691) i inni wielcy uczeni wierzyli, $e przez swoj% prac# 
odkrywaj% pe"niej dzie"o Bo$ego stworzenia.

Jednak po rewolucji francuskiej dziewi#tnastowieczna nauka zacz#"a zmie-
rza& od !wiatopogl%du teistycznego do opartego na naturalizmie i materia-
lizmie, w którym nie ma miejsca na czynniki nadprzyrodzone. Te filozoficzne 
pogl%dy zosta"y spopularyzowane przez angielskiego przyrodnika Karola Dar-
wina (1809-1882) w jego ksi%$ce O pochodzeniu gatunków (1859). Od tej pory 
nauka stopniowo coraz bardziej oddala"a si# od swoich biblijnych podstaw, co 
doprowadzi"o do zasadniczej zmiany w interpretacji Ksi"gi Rodzaju.

Czy$by Biblia naucza"a przestarza"ego i pozostaj%cego w sprzeczno!ci 
z nauk% pogl%du na wszech!wiat? Czy opowie!ci zawarte w Pi#mie !wi"tym 
zosta"y zapo$yczone z poga'skich mitów? Czy Biblia by"a uwarunkowana kul-
turowo przez miejsce i czas jej powstania, czy raczej jej natchniony charak-
ter ukazuje nam pochodzenie !wiata kompletnego w jego boskich ramach?

To niektóre z zagadnie', jakie poruszymy w lekcji tego tygodnia.
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NIEDZIELA — 24 majaP&aska ziemia?
Powszechnie uwa$a si#, $e wi#kszo!& mieszka'ców staro$ytnego !wiata 

wierzy"a, i$ Ziemia jest p"aska. Jednak okazuje si#, $e w"a!nie wi#kszo!& ludzi 
z ró$nych dobrych powodów rozumia"a, $e Ziemia jest okr%g"a. Jednak do dzi! 
niektórzy twierdz%, $e Biblia uczy, i$ Ziemia jest p"aska.

Przeczytaj Ap 7,1; 20,7-8. Jaki jest kontekst tych wersetów? Czy ucz% one, 
(e Ziemia jest p&aska?

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

Jan, autor tych s"ów, zapisa" proroctwo na czas ostateczny przedstawiaj%ce 
czterech niebia'skich anio"ów „stoj%cych na czterech kra'cach ziemi, powstrzy-
muj%cych cztery wiatry ziemi” (Ap 7,1). Powtórzy" on trzykrotnie s"owo cztery, 
by powi%za& anio"ów z czterema kierunkami geograficznymi.

Krótko mówi%c, Jan u$y" tu obrazowego j#zyka, podobnie jak czynimy 
to my, gdy mówimy, $e s$o%ce wschodzi albo $e wiatr zerwa$ si" ze wschodu. 
Domaganie si# dos"ownej interpretacji tych proroczych fragmentów Apokalipsy 
Jana, mimo $e kontekst wskazuje na symbolik# pó"nocy, po"udnia, wschodu 
i zachodu, oznacza wyrwanie ich z kontekstu i przypisanie im czego!, czego 
nie ucz%. Podobnie, gdy Jezus powiedzia", $e „z serca (...) pochodz% z"e my!li, 
zabójstwa, cudzo"óstwa, rozpusta, kradzie$e, fa"szywe !wiadectwa, blu(nier-
stwa” (Mt 15,19), to nie mia" na my!li ludzkiej fizjologii czy dos"ownego mi#!-
nia sercowego. Pos"u$y" si# przeno!ni%, by wskaza& element rzeczywisto!ci 
w sferze moralno!ci.

Przeczytaj Hi 26,7-10 oraz Iz 40,21-22. Czego te starotestamentowe wer-
sety ucz% o naturze Ziemi?

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

W Hi 26,7 Ziemia zosta"a przedstawiona jako zawieszona w przestrzeni 
kosmicznej: „Rozpo!ciera pó"noc nad pustk%, a ziemi# zawiesza nad nico-
!ci%”. Ziemia jest okr"giem (lub kul%): „Siedzi nad okr#giem ziemi, a jej miesz-
ka'cy s% jak szara'cze; rozpostar" niebo jak zas"on# i rozci%ga je jak namiot 
mieszkalny” (Iz 40,22).

Postaw si' w sytuacji kogo), kto (y& na )wiecie kilka tysi'cy lat temu. 
Jaki mia&by) dowód, (e Ziemia porusza si'? Czy bardziej przekonuj%ce wy-
dawa&oby ci si', (e Ziemia tkwi nieruchomo? Albo jakie mia&by) dowody, (e 
Ziemia jest p&aska albo kulista?
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PONIEDZIA!EK — 25 majaStworzenie w staro(ytnej literaturze
Archeolodzy odkryli teksty pochodz%ce ze staro$ytnego Egiptu i Bliskiego 

Wschodu. Zawieraj% one prastare podania o stworzeniu i potopie. Wywo"a"o to dys-
kusj#, czy tre!& Ksi"gi Rodzaju nie zosta"a zapo$yczona mi#dzy innymi od tych kultur 
lub czy w jaki! sposób nie jest zale$na od nich. Czy to mo$liwe, $e tak w"a!nie jest?

Przeczytaj Rdz 1,1-2,4, a nast'pnie fragmenty Starobabilo"skiego mitu 
o Atrachasisie: „Gdy bogowie (byli jak) ludzie, / znosili ci'(k% prac', d*wi-
gali kosze. / Kosz bogów by& ogromny, / praca by&a ci'(ka, wielce uci%(liwa. 
(…) / Wezwali bogini' [Nintu] (…): / »Ty jeste) &onem matczynym, które stwo-
rzy cz&owieka; / stwórz cz&owieka, aby przej%& nasze brzemi'!« (…). / Boga 
Gesztu’e, który mia& osobowo)+, / zabili na zgromadzeniu. / Z cia&em i krwi% 
jego / Nintu zmiesza&a glin'”41. Jakie dostrzegasz ró(nice?

Cho& istniej% podobie'stwa mi#dzy Ksi"g& Rodzaju a Starobabilo%skim 
mitem o Atrachasisie (na przyk"ad pierwsi ludzie zostali ukszta"towani z gliny), 
to jednak ró$nice s% do!& istotne.

1. W Starobabilo%skim micie o Atrachasisie to cz"owiek ma pracowa& 
dla bogów, aby bogowie mogli odpoczywa&. W Ksi"dze Rodzaju to Bóg stwa-
rza ziemi# i wszystko na niej dla ludzi jako korony stworzenia, a nast#pnie 
odpoczywa wraz z nimi. W Ksi"dze Rodzaju ludzie zostaj% umieszczeni w ogro-
dzie oraz zaproszeni do wspólnoty z Bogiem i troski o Jego stworzenie, co nie 
wyst#puje w Starobabilo%skim micie o Atrachasisie.

2. W Starobabilo%skim micie o Atrachasisie pomniejszy bóg zostaje zabity, 
a jego krew i cia"o zostaj% zmieszane z glin% w celu ukszta"towania siedmiu 
m#$czyzn i siedmiu kobiet. W Ksi"dze Rodzaju najpierw Adam zostaje ukszta$to-
wany bezpo!rednio przez Boga, który tchnie w niego $ycie, a nast#pnie kobieta 
zostaje uczyniona, by by& jego pomoc&. Bóg nie stworzy" Adama i Ewy z krwi 
i cia"a zabitego boga zajmuj%cego ni$sz% pozycj# w panteonie bóstw.

3. W Ksi"dze Rodzaju nie ma !ladu konfliktu ani przemocy, które wyst#puj% 
w Starobabilo%skim micie o Atrachasisie.

Biblijny opis we wznios"y sposób przedstawia wszechmocnego Boga, który obdarza 
ludzko!& pe"nym godno!ci powo"aniem w doskona"ym !wiecie. Ta zasadnicza ró$-
nica ostatecznie przekona"a uczonych, $e s% to dwa zupe"nie ró$ne opisy stworzenia.

Niektórzy twierdz%, (e przez wieki opowie)ci o stworzeniu i potopie by&y 
przekazywane do)+ swobodnie na podstawie tego, co naprawd' si' wydarzy&o 
(st%d pewne podobie,stwa), ale z czasem ulega&y owe opowie)ci wypaczeniu. 
W przeciwie,stwie do tego Moj(esz w natchnieniu Ducha -wi'tego przekaza& 
wierny zapis wydarze, z przesz&o)ci. Dlaczego to drugie wyja)nienie lepiej pa-
suje do nielicznych ziaren prawdy wyst'puj%cych w mitach ni( twierdzenie, i( 
Moj(esz zapo(yczy& opisy biblijnych wydarze, z poga,skich poda, ró(nych ludów?

 41 Starobabilo%ski mit o Atrachasisie, w: Mity akadyjskie, Warszawa 2000, s. 125.128-129 (przyp. red.).
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WTOREK — 26 majaKsi#ga Rodzaju a poga,stwo
Ksi"ga Rodzaju — daleka od zale$no!ci od staro$ytnych poga'skich mitów 

— zosta"a napisana w sposób, który wydaje si# obala& te mity i odsuwa& od nich 
Boga jako Stwórc#.

Przeczytaj Rdz 1,14-19. Jak opisane zosta&y twory powo&ane do istnienia 
czwartego dnia stworzenia i jakie s% ich funkcje?

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

S"owa S"o'ce i Ksi#$yc z pewno!ci% zosta"y celowo pomini#te, jako $e ich 
nazwy w j#zyku hebrajskim by"y imionami (lub kojarzy"y si# z nimi) bogów 
solarnych i lunarnych czczonych na staro$ytnym Bliskim Wschodzie i w Egip-
cie. U$ycie okre!le' „wi#ksze !wiat"o” i „mniejsze !wiat"o” wskazuje na to, $e 
zosta"y one stworzone w okre!lonym celu — „aby oddziela"y dzie' od nocy 
i by"y znakami dla oznaczania pór, dni i lat” (Rdz 1,14). Tekst biblijny wska-
zuje bardzo wyra(nie, i$ S"o'ce i Ksi#$yc nie by"y bogami, ale stworzonymi 
cia"ami niebieskimi maj%cymi okre!lone funkcje w przyrodzie, a wi#c dok"ad-
nie tym, jak postrzegamy je obecnie.

Przeczytaj Rdz 2,7.18-24. Jak Bóg by& osobi)cie zaanga(owany w stworze-
nie Adama i Ewy?

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

Staro$ytne bliskowschodnie mity jednomy!lnie przedstawiaj% stworzenie 
cz"owieka jako dora(ny pomys" wynikaj%cy z próby przyniesienia ulgi bogom 
w ich trudzie. To mityczne przes"anie jest zupe"nym przeciwie'stwem biblij-
nego stanowiska, wed"ug którego cz"owiek zosta" stworzony, by panowa& 
nad !wiatem jako namiestnik powo"any przez Boga. Nic w stworzeniu ludzi 
nie by"o dora(ne. Przeciwnie, tekst biblijny wskazuje na ludzi jako zwie'czenie 
stworzenia, co jeszcze bardziej podkre!la ró$nic# mi#dzy poga'skimi mitami 
a natchnionym opisem stworzenia.

Tak wi#c Ksi"ga Rodzaju przedstawia prawd# koryguj%c% mity staro$yt-
nego !wiata. Moj$esz pos"u$y" si# pewnymi s"owami i poj#ciami niezgodnymi 
z koncepcjami poga'skimi. Uczyni" to, wyra$aj%c w ten sposób biblijne zrozu-
mienie rzeczywisto!ci i rol# Boga oraz Jego cel w stworzeniu naszego !wiata.

Tysi%ce lat temu biblijna historia stworzenia by&a sprzeczna z dominuj%-
c% kultur%. Dzisiaj biblijna historia stworzenia tak(e jest sprzeczna z panu-
j%c% kultur%. Nic nowego pod s&o,cem. Dlaczego nie powinno nas to dziwi+?
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!RODA — 27 majaStworzenie i czas
Przeczytaj 5. i 11. rozdzia& Ksi#gi Rodzaju. Jak Biblia przedstawia histori' 

ludzko)ci od Adama do Noego i od Noego do Abrahama?

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

Jest pewien element, który czyni te genealogie wyj%tkowymi w Biblii. Zawie-
raj% one element czasu, co sprawia, $e bibli!ci ca"kiem s"usznie nazywaj% je chro-
nogenealogiami. Zawieraj% one wewn#trzny mechanizm informacji o potom-
kach po"%czonej z wiekiem, w jakim przodek wydawa" na !wiat potomka:

— Gdy pierwsza osoba $y"a x lat, zosta"a ojcem drugiej osoby. Pierwsza osoba 
$y"a potem y lat i mia"a kolejnych synów i córki.

5. rozdzia" Ksi"gi Rodzaju dodaje do tej formu"y zdanie:
— A liczba lat pierwszej osoby wynosi"a z lat.
Ten system wyklucza pomini#cie czy dodanie pokolenia. 5. i 11. rozdzia" 

Ksi"gi Rodzaju zawieraj% nieprzerwan% lini# potomków uwzgl#dnion% nast#p-
nie w 1 Krn 1,18-27, bez dodanych czy brakuj%cych pokole'. W ten mi#dzy 
innymi sposób Biblia sama si# interpretuje.

Przez niemal dwa tysi%ce lat $ydowscy i chrze!cija'scy komentatorzy postrze-
gali te teksty jako historyczne i na ich podstawie wyznaczyli dat# potopu i wiek 
!wiata, przynajmniej od tygodnia stworzenia opisanego w 1. i 2. rozdziale 
Ksi"gi Rodzaju.

W ostatnich dziesi#cioleciach obserwujemy próby nowego zinterpretowa-
nia 5. i 11. rozdzia"u Ksi"gi Rodzaju w celu dostosowania ich do d"ugich epok, 
stosownie do tego, jak interpretowane s% (przez omylnych ludzi) pewne dane 
archeologiczne i historyczne. Powy$sze dzia"ania wywo"uj% pojawianie si# 
powa$nych pyta' dotycz%cych wiarygodno!ci biblijnego opisu dziejów.

Je!li mamy zrozumie& bo$% koncepcj# czasu i jego up"ywu w dziejach, musimy 
uzna&, $e te dwa rozdzia"y s% „zarówno historyczne, jak i poprawne teolo-
gicznie, co "%czy Adama z reszt% ludzko!ci i Bogiem tak, i$ cz"owiek zostaje 
osadzony precyzyjnie w przestrzeni i czasie. Ksi"ga Rodzaju 5,1-32; 11,10-26 
dostarcza ram czasowych i "a'cucha pokole' "%cz%cych lud Boga z cz"owie-
kiem powo"anym do istnienia przez Niego jako zwie'czenie stworzenia pod-
czas sze!ciu dni kreacji na tej planecie”42.

Cho+ powy(sze fragmenty Starego Testamentu zosta&y w nim umieszczone 
z dobrych i wa(nych powodów, to jednak jak s&owa Paw&a zapisane w 1 Tm 1,4 
i Tt 3,9 ostrzegaj% nas, i( podchodz%c do takich wersetów, powinni)my za-
chowa+ pewn% ostro(no)+?

 42 Gerhard F. Hasel, The Meaning of the Chronogenealogies of Rdz 5 and 11, w: Origins 2/1980, s. 69.
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CZWARTEK — 28 majaStworzenie w Pi$mie %wi#tym
Przeczytaj wymienione poni(ej fragmenty Nowego Testamentu i opisz, jak 

ich autorzy odnosili si' do pierwszych jedenastu rozdzia&ów Ksi#gi Rodzaju.
Mt 19,4-5  ................................................................................................................................................................................................................................

Mk 10,6-9  ..............................................................................................................................................................................................................................

)k 11,50-51  .........................................................................................................................................................................................................................

J 1,1-3  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Dz 14,15  ...................................................................................................................................................................................................................................

Rz 1,20  .......................................................................................................................................................................................................................................

2 Kor 4,6  .................................................................................................................................................................................................................................

Ef 3,9  ............................................................................................................................................................................................................................................

1 Tm 2,12-15  ....................................................................................................................................................................................................................

Jk 3,9  .............................................................................................................................................................................................................................................

1 P 3,20  ......................................................................................................................................................................................................................................

Jud 1,11.14  ..........................................................................................................................................................................................................................

Ap 2,7; 3,14; 22,2-3  ...............................................................................................................................................................................................

Jezus i wszyscy autorzy ksi%g Nowego Testamentu odnosili si# do pierwszych 
jedenastu rozdzia"ów Ksi"gi Rodzaju jako do wiarygodnego opisu dziejów. Jezus 
nawi%zywa" do pism Moj$esza, w tym do stworzenia m#$czyzny i kobiety (zob. 
Mt 19,4). Pawe" wielokrotnie odwo"ywa" si# do historii stworzenia na popar-
cie swoich teologicznych twierdze' prezentowanych w jego listach. Uczonym 
mieszka'com Aten powiedzia":

— „Bóg, który stworzy" !wiat i wszystko, co na nim, Ten, b#d%c Panem nieba 
i ziemi, nie mieszka w !wi%tyniach r#k% zbudowanych” (Dz 17,24).

W ten sposób autorzy ksi%g nowotestamentowych budowali na fundamen-
cie Ksi"gi Rodzaju, co pokazuje wspó"czesnemu czytelnikowi, i$ wydarzenia 
opisane w tej ksi#dze nale$y rozumie& dos"ownie.

Przeczytaj na przyk"ad 5. rozdzia" Listu do Rzymian. Ponad pó" tuzina razy 
Pawe" bezpo!rednio "%czy Adama z Jezusem (zob. Rz 5,12.14-19). Aposto" 
przyjmowa" wi#c za fakt istnienie rzeczywistego, historycznego Adama, a wi#c 
zajmowa" stanowisko, którego nie sposób obroni&, je!li zast%pi si# dos"owne 
rozumienie Ksi"gi Rodzaju ewolucyjnym modelem pochodzenia !wiata.

Skoro sam Jezus oraz natchnieni przez Ducha -wi'tego autorzy ksi%g no-
wotestamentowych postrzegali opis stworzenia jako wiarygodne sprawozda-
nie historyczne, dlaczego rzecz% niem%dr% by&oby z naszej strony, gdyby)my 
pod wp&ywem twierdze, upad&ych i omylnych ludzi przyj'li odmienn% postaw'?
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PI"TEK — 29 maja

DO DALSZEGO STUDIUM
„Biblia jest najbardziej spójn% i najbardziej pouczaj%c% ksi#g% historyczn% 

dost#pn% ludziom. Pochodzi wprost ze (ród"a wiecznej prawdy, a boska r#ka 
zachowa"a jej czysto!& przez wszystkie wieki. (...). Jedynie tu mo$emy znale(& 
histori# ludzko!ci nieska$on% przez ludzkie uprzedzenia i pych#”43.

„Ukazano mi, $e bez biblijnej historii geologia niczego nie dowodzi. Pozo-
sta"o!ci znalezione w ziemi to dowód stanu rzeczy odmiennego pod wie-
loma wzgl#dami od obecnego. Ale czas ich istnienia i to, jak d"ugo pozosta-
wa"y w ziemi, mog% by& w"a!ciwie zrozumiane jedynie na podstawie biblijnej 
historii. Dociekania prowadzone poza biblijn% histori% mog% by& nieszkod-
liwe pod warunkiem, $e nasze za"o$enia nie s% sprzeczne z faktami objawio-
nymi w Pi#mie !wi"tym. Ale gdy w kwestii historii stworzenia ludzie odchodz% 
od S"owa Bo$ego i usi"uj% wyja!ni& stwórcze dokonania Boga przy pomocy 
praw przyrody, wówczas wyp"ywaj% na bezgraniczny ocean niepewno!ci. To, 
w jaki sposób Bóg dokona" dzie"a stworzenia w ci%gu sze!ciu rzeczywistych 
dni, nigdy nie zosta"o przez Niego objawione !miertelnikom. Jego stwórcze 
dzie"a s% tak samo niepoj#te jak Jego istnienie”44.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Skoro naukowym wyja!nieniom obecnie istniej%cej rzeczywisto!ci — 

tego, co mo$na dotkn%&, us"ysze&, zobaczy&, zbada& i wielokrotnie przetesto-
wa& — towarzysz% intensywne dyskusje i spory, dlaczego wielu ludzi bez pyta-
nia akceptuje naukowe twierdzenia o wydarzeniach, które rzekomo nast%pi"y 
miliony czy nawet miliardy lat temu?

2. Wspó"czesna nauka funkcjonuje zgodnie z za"o$eniem (na pierwszy rzut 
oka ca"kiem rozs%dnym), $e nie mo$na pos"ugiwa& si# nadprzyrodzonymi wyja!-
nieniami naturalnych zjawisk. To znaczy, $e nie mo$na wyja!nia& na przyk"ad 
kl#ski g"odu tym, $e czarownica rzuci"a urok na pola, a te przesta"y wydawa& 
plony. Jakie s% ograniczenia tego za"o$enia w kwestii opisu stworzenia w Ksi"-
dze Rodzaju? Otó$ Ksi"ga Rodzaju przedstawia ca"kowicie nadprzyrodzone 
wydarzenie. Jednak je!li automatycznie wyklucza si# nadprzyrodzone czyn-
niki jako czynniki sprawcze stworzenia, to dlaczego jakikolwiek model stwo-
rzony w oparciu o to za"o$enie musi by& z konieczno!ci b"#dny?

 43 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. 5, Mountain View–Omaha 1948, s. 25.
 44 Ta$, Spiritual Gifts, t. 3, Waszyngton 1945, s. 93. Przeczytaj tak$e: Gerald A. Klingbeil (red.), 

The Genesis Creation Account and Its Reverberations in the Old Testament, Berrien Springs 2015.


