
CHRYSTADELFIAŃSKI KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY 

Lekcja 5

BÓG I STWORZENIE

Czytanie: Księga Rodzaju 1; 2,1-7

Stworzenie 

W pierwszym rozdziale Biblii, w Księdze Rodzaju 1, przeczytałeś właśnie o siedmiu dniach stworzenia.
Poniższe zestawienie pokazuje pracę każdego dnia:

Dzień
1

Zajaśniało światło; powstały dzień i noc.

2 Wody zostały rozdzielone; pojawił się przestwór nieba.

3 Pojawił się suchy ląd. Wyrosły trawy, rośliny i drzewa.

4 Pojawiły się słońce, księżyc i gwiazdy.

5 W morzach pływały ryby; w powietrzu latały ptaki.

6 Stworzone zostały zwierzęta; a na koniec Bóg uczynił mężczyznę i kobietę.

7 Bóg odpoczął.

Zauważ, jak wszystko przebiega we właściwym porządku. Na przykład, rośliny i drzewa
zostały stworzone dopiero trzeciego dnia, gdy przygotowany był dla nich suchy ląd.
Zwierzęta zostały stworzone 6. dnia, gdy było już dla nich pożywienie. 

„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”.

Wszędzie wokół nas codziennie widzimy doskonałość Bożego dzieła. Ludzie wynaleźli kilka
wspaniałych rzeczy, takich jak samoloty i lekarstwa, ale umiejętności potrzebne do ich
wytworzenia są niczym w porównaniu z biegłością i mocą, które stworzyły wszechświat
z taką precyzją. Dzień następuje po nocy; pora roku następuje po porze roku, i nigdy nie
wątpimy, będą tak nadal czynić. Dzieło człowieka może się nie powieść, ale nigdy tak nie jest
w przypadku dzieła Bożego.

Liczne dzieła człowieka są brzydkie; lecz wszystko, co tworzy Bóg jest nie tylko doskonale
dostosowane do swego celu: jest również piękne. Najmniejszy kwiat ze swą barwą i formą,
i ze swą zdolnością rozmnażania się, jest cudem. Tak samo mały ptak ze skrzydłami
doskonale zaprojektowanymi do latania, potrafiący znaleźć liczącą tysiące mil drogę przez
cały świat do swego zimowego domu.

„Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!” (Psalm 8,2 BG)
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Bogowie, którzy nie są żadnymi bogami

Przez wszystkie wieki ludzie widzieli  cuda przyrody; i  zamiast oddawania czci Bogu, który uczynił
wszystkie te rzeczy, oddawali cześć rzeczom, które On uczynił! Nawet lud Boży, Żydzi, też to czasami
robili. Ludzie czcili słońce, księżyc i gwiazdy; wyobrażali sobie, że istnieją duchy żyjące w wodzie i
wietrze, w drewnie i kamieniu. Jest to rzeczą złą i jest potępione przez Boga. Przeczytaj, co mówi o
tym apostoł Paweł w Liście do Rzymian 1,20-23. Zwróć szczególną uwagę na werset 23.:

„I zamienili  chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i  obrazy śmiertelnego człowieka,
ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów”.

Oczywiście, gdy ludzie modlili się do tych fałszywych bogów, ci nigdy nie odpowiadali. Jakże mogliby,
skoro tak naprawdę w ogóle nie byli bogami? Kult fałszywych bogów jest rzeczą złą i  prowadził do
wielu złych praktyk; nawet do czegoś tak strasznego, jak palenie dzieci w ogniu.

Nawet Żydzi, choć otrzymali sprawiedliwe prawa Boże, byli winni czczenia bożków. Bóg ostrzegał ich
przed tym. Przeczytaj Jego ostrzeżenie w Księdze Pwt. Prawa 4,15-19.

Teraz zajrzyj do Księgi Ezechiela 14,1-5. Zauważ, jak Bóg powiedział o tych czcicielach bożków z
wersetu 3., że „wprowadzili swoje bożki do serca”. My też możemy to uczynić. Jeżeli jest w naszym
życiu coś, co uważamy, że jest ważniejsze niż Bóg, który nas stworzył,  to rzecz ta może stać się
bożkiem w naszym sercu.

Jeżeli mamy podobać się Bogu, nie będziemy mieli nic wspólnego z bożkami. I nic nie będziemy mieli
wspólnego z tymi, którzy oddają cześć bożkom. Paweł wspomina o tym w 2. Liście do Koryntian 6,14,
gdzie mówi:

„Nie  wprzęgajcie  się  z  niewierzącymi  w  jedno  jarzmo.  Cóż  bowiem  na  wspólnego
sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?”

Przeczytaj dalej do końca rozdziału. Potem przejdź do 1 Listu do Tesaloniczan 1,9-10, który opowiada
o Tesaloniczanach: „…nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i
oczekiwać  z  niebios  Jego  Syna,  którego  wzbudził  z  martwych,  Jezusa,  naszego  wybawcę  od
nadchodzącego gniewu”.

Świat zepsuty przez ludzi

Ludzie czynią zło, gdy oddają cześć bożkom. Ludzie czynią też zło, gdy psują świat stworzony przez
Boga. Na początku nasz świat był miejscem jeszcze piękniejszym niż obecnie. A ludzie uczynili tak
wiele, żeby zepsuć jego piękno. Bezkrytycznie ścinają drzewa, przez co tam, gdzie kiedyś rosły  lasy,
powstają  pustynie.  Zanieczyścili  powietrze  trującymi  wyziewami,  a  strumienie  i rzeki  zanieczyścili
trującymi odpadami z fabryk. W ten sposób i wiele innych nasz świat jest psuty. Lecz nadal jest to
świat Boga, a On nie pozwoli,  żeby ludzie niszczyli  go bez końca. W Dziejach Apostolskich 17,31
apostoł Paweł mówi:

„[Bóg] wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat”.

Zbliża  się  dzień,  gdy  Bóg  pośle  Jezusa  z  powrotem,  aby  panował  na  ziemi.  Jego  mądre  rządy
i sprawiedliwe prawa przywrócą świat do pierwotnej doskonałości. Bóg powiedział: „Jako Ja żyję, i
napełniona jest chwałą Pańską wszystka ziemia” (BG).

Wszechmocny Bóg

Psalm 90,2 mówi: „Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (BW). Jest to coś, czego nasze umysły nie
potrafią pojąć. Wiemy z własnych doświadczeń w życiu, że wszystko ma początek i koniec; jesteśmy
zaznajomieni z narodzinami i  śmiercią.  Lecz Pan Bóg zawsze był  i  zawsze będzie.  Musimy mieć
wiarę, że tak jest, ponieważ jak mówi autor Listu do Hebrajczyków:

„Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go
szukają” (List do Hebrajczyków 11,6).

Możemy spoglądać na cudowne rzeczy w przyrodzie i uczyć się czegoś o Bożej mocy i mądrości, ale
z otaczającego nas świata nie możemy się niczego dowiedzieć o tym, jaki cel miał Bóg tworząc świat
ani jakie plany wiąże z jego przyszłością. Nie możemy dowiedzieć się, dlaczego stworzył ludzi ani jak
chce, by żyli.
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Tylko przez Jego Słowo możemy dowiedzieć się tych rzeczy. Żeby dowiedzieć się o Bogu, musimy
przyjść do Biblii. Biblia mówi nam, że On jest wielki i dobry; mówi nam, że opracowuje plan dla ziemi.
Posłuchaj słów, w których objawił się Mojżeszowi:

„Pan,  Pan,  Bóg  miłosierny  i  litościwy,  nie  rychły  do  gniewu,  a  obfity  w  miłosierdziu
i w prawdzie; Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo
i grzech, nie usprawiedliwiający winnego” (Księga Wyjścia 34,6-7 BG).

Bóg jest łaskawy i kochający, lecz jest także prawy i sprawiedliwy, i oczekuje, że będziemy okazywać
Mu szacunek i posłuszeństwo.

Na początku…

Wielu ludzi wierzy, że ten nasz wspaniały świat powstał przez przypadek. Sądzą, że tak po prostu
zdarzyła się jakaś iskra życia i  z tego początku w ciągu milionów lat wyłonił  się uporządkowany i
piękny świat, który widzimy dzisiaj. Mówią więc, że cudowne rzeczy, jak oczy, które widzą i uszy, które
słyszą, powstały po prostu przez przypadek.

Nie tak dawno temu większość naukowców wierzyła w „teorię ewolucji”,  jak nazywa się tę teorię.
Mówili, że świat, w którym dziś żyjemy zaistniał przez stopniowe zmiany w ciągu milionów lat. Obecnie
jednak wielu znanych i dobrze wykwalifikowanych naukowców wraca do poglądu, że dowody projektu i
porządku wokół nas przemawiają za Wielkim Konstruktorem; to zwyczajnie nie może być wynikiem
przypadku. Biblia mówi:

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.

Nie mówi nam, jak to uczynił, a gdyby nam powiedziała, nie zrozumielibyśmy.

Musimy przyjąć Jego słowo na wiarę. Jedno jest pewne – nie możemy wierzyć w nauczanie Biblii, że
Bóg stworzył wszystkie rzeczy i równocześnie wierzyć, że świat powstał przez przypadek.

„Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego” (Psalm
33,6).

Początkowe  rozdziały  Księgi  Rozdziału  dają  nam  tę  samą  wiadomość.  Musimy  zrozumieć  te
początkowe rozdziały Biblii,  zanim będziemy mogli zrozumieć dzieło Pana Jezusa przezwyciężenia
grzechu i śmierci, o którym czytamy w Ewangeliach.

Zobaczyliśmy w Księdze Rodzaju 1, jak Bóg uczynił świat i stworzył mężczyznę i kobietę szóstego
dnia.  Teraz  przeczytaj  od  Księgi  Rodzaju  2,15  do  Rodzaju  3,24.  Te wersety  opowiadają  smutną
historię. Na początku wszystko było doskonałe w ogrodzie Eden. Potem Adam i Ewa nie posłuchali
Boga, a ich nieposłuszeństwo sprowadziło na świat grzech i śmierć.

W Swej miłości do ludzi wiele lat później Bóg dał Swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Przez swoje
doskonałe życie i swą śmierć na krzyżu, Jezus mógł otworzyć Bogu drogę do przebaczenia grzechu.
Jezus przyniósł nam nadzieję życia. Przeczytasz o tym w następnej lekcji.

Jesteśmy częścią Bożego Stworzenia

„Wejdźcie,  uwielbiajmy,  padnijmy  na  twarze  i  zegnijmy  kolana  przed  Panem,  który  nas
stworzył” (Psalm 95,6).

Móc przyjść przed Boga, aby oddawać Mu cześć i chwałę, to wielki przywilej. Jezus mówi o tych,
którzy przychodzą oddawać cześć „w duchu i prawdzie”. Mówi: „takich to czcicieli chce mieć Ojciec”
(Ewangelia  Jana  4,23).  Bóg  szuka  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  będą  wierzyć  w  Niego  i  będą  Mu
posłuszni, i będą się radować w świecie, który On stworzył.

Bóg chce, by ludzie pozwalali Mu kierować ich życiem. Przygotowuje takich ludzi na czas, gdy będą
mogli służyć Mu na wieki w Jego Królestwie, gdy Jezus powróci na ziemię. Jeżeli teraz będziemy
czytać Jego słowo i okazywać Mu szacunek i posłuszeństwo, to w tym dniu znajdziemy się pośród
tych, którzy powiedzą:

„Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go […] weselić i radować się będziemy w zbawieniu
Jego” (Księga Izajasza 25,9).
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Wersety do przeczytania

Psalm 24; Psalm 102,25-28; List do Rzymian 1,18-23; Księga Rodzaju 2,15–3,24

Naucz się na pamięć

List do Hebrajczyków 11,3:

„Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż  to,  co widzimy,
powstało nie z rzeczy widzialnych”.
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Podsumowanie

1. Ten świat został stworzony przez Pana Boga.
2. Tylko Jego samego należy czcić.
3. Wszystkie teorie ludzkie o tym, jak powstał świat są fałszywe, jeżeli zaprzeczają,

że Bóg jest Stwórcą.
4. Możemy dowiedzieć się o Bogu i Jego celu dla świata przez czytanie Biblii.
5. Biblia  nauczy  nas,  jak  możemy  przezwyciężyć  grzech  i  śmierć  przez  Pana

Jezusa, i mieć udział w Królestwie Bożym, gdy Jezus powróci.


