
Przemyślenia na temat stworzenia – części 1-4 

Latem 1992 roku znalazłem się w samolocie, w połowie bardzo długiego lotu do Rosji, celem pomocy w 

zakładaniu tam kościołów. W pewnym momencie z nudów wyciągnąłem z kieszeni fotela przede mną 

stare czasopismo. Zostałem oszołomiony czytając, że na podstawie badań nad DNA rozpoczętych w 

1987 roku naukowcy udowodnili, że wszyscy pochodzimy od jednego mężczyzny i kobiety. I pomyśleć, że 

księga Rodzaju przez cały czas tak twierdziła. Jak to miło, gdy nauka potwierdza Biblię ����. 

Widziałem wykresy, na podstawie danych dotyczących populacji, na których naukowcy cofali się do 

początków ludzkości. Patrząc wstecz, wychodząc od miliardów ludzi żyjących dzisiaj na ziemi, biorąc pod 

uwagę wskaźniki urodzeń, katastrofy naturalne oraz spowodowane przez człowieka, plagi i tym podobne 

naukowcy obliczyli, że w czasach Jezusa żyło około 170 milionów ludzi. Cofając się do czasów Abrahama 

około 2000 roku p.n.e. szacunki mówiły o około 5 milionach ludzi. 

Wykres można znaleźć tutaj: https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year 

Czy świat spoczywa na skorupie żółwia? 

Długo szukałem odpowiedzi, aby wyjaśnić pozorne sprzeczności między Księgą Rodzaju a nauką. 

Wierzę, że nauka po prostu odkrywa, w jaki sposób Bóg działa, używając do wytłumaczenia tego praw 

natury. Jednak wypełnienie wszystkich luk między Biblią a nauką jest nieco bardziej skomplikowane. 

Istnieje podstawowa zasada uczenia się: człowiek może opisać i myśleć tylko o tym, co zna. Dlatego 

historie na temat stworzenia, które opisują je, używając rzeczy znanych człowiekowi, mają swoje 

pochodzenie w ludzkiej wyobraźni i nie pochodzą od Boga. Jeśli jednak opisy dotyczące faktów świata 

naturalnego nie mogą być wytłumaczone stanem wiedzy starożytnego człowieka, to możemy jedynie 

wyciągnąć wniosek, że informacje te nie są pochodzenia ludzkiego. 

Na przykład babilońska historia dotycząca stworzenia mówi, że woda słodka i słona zmieszały się, co 

stworzyło bogów i boginie. Jedna z nich została zamordowana, i jej jedna połowa stała się lądem, a druga 

- wodami. Inna historia (hinduska) opisuje, że ziemia umieszczona jest na skorupie żółwia. Znowu Norse 

miał krowę, która liżąc sól urodziła Buri i tak dalej.  Niektóre historie stworzenia u rdzennych Amerykanów 

mówią o kruku, który stworzył człowieka ze strąka grochu, a Celtowie wierzyli, że biała klacz urodziła 

pierwszego boga ... Ciekawe jest to, że w wielu tych historiach jest Ojciec, który ma syna -jak Buri 

powyżej, który w niewyjaśniony sposób miał syna, który pojawił się po trzech dniach. 

Zewnętrzne źródło poznania 

Jednak Biblia jest zupełnie inna – jej myśli i koncepcje mają wyraźnie zewnętrzne pochodzenie, 

wybiegające poza poznanie starożytnego człowieka. Np. Księga Rodzaju mówi, że Bóg wywiódł ludzkość 
z jednego mężczyzny i kobiety, których stworzył na swoje podobieństwo i obraz. Nie pochodzimy ze 

strąków grochu ani krowy, jednak skąd starożytny człowiek mógł to wiedzieć, jeśli ktoś by mu tego nie 

powiedział? 

Księga Hioba jest najstarszą księgą Biblii. Jest to starożytna żydowska księga poezji i mądrości . 

Zamieszczona jest pośród Psalmów, Przysłów, Koheleta i Pieśni nad Pieśniami. Opisuje wydarzenia 

pomiędzy Noem a Abrahamem – co widać poprzez brak wspomnień kapłaństwa, ofiar składanych 

osobiście Bogu, Boga rozmawiającego z Hiobem w wirze powietrza itp. 

Job 26: 7 stwierdza, że Bóg „zawiesza ziemię nad nicością”. Skąd Job wiedział o nicości (kosmosie) i że 

ziemia jest tam „zawieszona”? Ta wiedza wykracza poza normalne ludzkie doświadczenie. Job nie 

powiedział, że ziemia spoczywa na żółwiu - wiedza o ziemi zawieszonej w przestrzeni jest poza ludzkiego 

pochodzenia. 



Biblia wskazuje, że ziemia jest okrągła: przykładem jest tu Księga Rodzaju 1: 9, która opisuje, że cały ląd 

został zebrany w jednym miejscu a woda w osobnym. Aby grawitacja mogła to utrzymać, to 

jeśli  pamiętasz geometrię z liceum, może to zadziałać wyłącznie na kuli. 

Jeśli nie rozumiesz, co mówię, to spróbuj wylać wodę na stół, a następnie nim zakręć i zobacz, czy woda 

pozostaje na swoim miejscu. Nawet jeśli obrócisz stołem według jego środka ciężkości, to i tak woda 

rozleje się chaotycznie we wszystkich kierunkach. Tylko kula może utrzymać ziemię i wodę w równej 

odległości od źródła grawitacji. Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością 1000 mil na godzinę 

(1609 km / h) i gdyby nie była kulą, z grawitacją w swoim centrum, to gdybyś ją obrócił, to ze wszystkim 

na niej byłoby tak, jak z wodą na stole. 

Osoba imieniem Mądrość opisuje, jak była obecna przy tym, jak Ojciec tworzył ziemię, stwierdzając w 

Przyp. 8:27: Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni...” Krąg… Skąd 

starożytny człowiek to wiedział? 

Teoria ewolucji 

Biblijna historia stworzenia pokazuje, że każdy z nas został wymyślony i stworzony przez Boga, który ma 

cel dla nas i każdego stworzenia. Bóg objawia się jako JESTEM - zawsze obecny - ten, który będzie tym, 

czym będzie. Oznacza to, że nasze najlepsze dni są jeszcze przed nami, ponieważ jesteśmy w Nim, a On 

w nas: On jest Bogiem przyszłości, wieków, które nigdy się w Nim nie kończą. 

Z kolei teoria ewolucji mówi, że cały wszechświat jest gigantycznym kosmicznym przypadkiem, który 

powstał ze zderzenia dwóch przypadkowych cząstek. Z tego też powodu człowiek również jest takim 

przypadkiem. A jeśli jest przypadkiem, to również moralność nim jest. Więc dobro i zło to kwestia opinii. 

Jeśli ktoś uważa, że grabież i kradzież jest moralna, a inny uważa, że jest to złe – to obaj mają rację! 

Więc to wszystko jest kwestią czystego przypadku, co usuwa wszystkie absoluty potrzebne do mierzenia 

naszego życia. 

Więc po co to wszystko? Jeśli jestem dziełem przypadku, to cel mojego życia jest kwestią moich 

własnych decyzji. Jeśli zdecyduję, że nie mam żadnego celu, to mogę zakończyć swe życie. Przecież ono 

nie ma znaczenia. Ewolucja to beznadziejna egzystencja. Kilku ateistów powiedziało mi kiedyś: „Kiedy 

umrę, to po prostu przestanę istnieć – jak ten robak na chodniku.” Takie myślenie jest skrajnym 

rezultatem wiary w to, że cały wszechświat jest dziełem przypadku. 

W odpowiedzi na to stwierdziłem, że łatwo mogę udowodnić, że jesteśmy istotami wiecznymi. Większość 
z nas z łatwością się zgodzi, że w swoim wnętrzu czują się dokładnie tak samo jak wtedy, gdy byli młodzi, 

pomimo tego, ze ciało wokół nich się zmieniło. Ciało się postarzało, lecz w środku się nie zmienili. Ta 

niezmienna, ponadczasowa wewnętrzna jaźń udowadnia, że nie potrzebujemy do życia naszego 

ziemskiego ciała, ponieważ nasza niezmienna, wewnętrzna istota przez całe dziesięciolecia pokazuje, że 

jesteśmy wieczni i że będziemy żyć po tym, jak nasze ciało zestarzeje się i przestanie w końcu 

funkcjonować. 

W Rzym. 1 Paweł napisał, że dostrzeżenie Boga w stworzeniu i uznanie Go jako Stwórcę, jest najbardziej 

podstawowym sposobem poznania Go. Rzym. 1: 20-31 mówi, że jeśli ktoś odrzuci Go jako Stwórcę, to 

On pozwoli mu pójść własną drogą, pozwoli podążać za bezbożnymi myślami, które skutkują życiem w 

grzechu. 

Fundament, w postaci uznania Boga jako naszego Stwórcy, pozwala na właściwe zbudowanie reszty 

naszej wiary. Jeśli ktoś wierzy, że teoria ewolucji jest faktem, a jednocześnie twierdzi, że zna Ojca i Pana, 

to jego wiara ma popękane fundamenty i kilka pękniętych ścian. To będzie przekładać się również na 

inne obszary jego życia, choć nawet nie będzie sobie z tego zdawał sprawy. 



Niemal każdy człowiek w pewnym momencie życia zadaje sobie pytanie: „Dlaczego tutaj jestem?” oraz 

„Jaki jest cel mojego życia?” Te pytania to pierwsza okazja do uznania, że Bóg istnieje i że my i cały świat 

zostaliśmy stworzeni, a nie, że było to dziełem kosmicznego przypadku. 

Księga Rodzaju nie jest książką naukową i istnieje wiele głosów na zewnątrz wnoszących zamieszanie w 

jej twierdzeniach. Jednak to, że mamy pytania bez odpowiedzi, nie powinno być dla nas powodem do 

niewiary. Wystarczy, że wiemy, że wiara w Jezusa jest dla nas życiem wiecznym, poza tym odpowiedzi 

na inne kwestie mogą jeszcze poczekać. 

Jednak odpowiedzi na niektóre sprawy mogą być pomocne ... Tak więc podzielę się następnym razem 

paroma myślami, które mogą wyjaśnić niektóre rzeczy, nad którymi może się zastanawiałeś. Kolejnym 

razem zahaczę o makroewolucję i mikroewolucję. Jedna jest biblijna a druga nie. 

+++ 

Ostatnio obiecałem, że odniosę się do  makroewolucji i mikroewolucji. Zacznijmy może od tego: 

Musi zapewnić zdolność do posłuszeństwa 

To, że pochodzimy od jednej mamy i taty oznacza, że Adam i Ewa mieli w sobie cały materiał genetyczny 

wszystkich ras, wszystkie kolory i tekstury włosów, rysy twarzy i kolory skóry, które widzimy dzisiaj pośród 

nas. W naszej mamie i tacie byli ludzie biali, Wschodni, Afrykanie i wszystko co jest pomiędzy nimi. W 

rzeczywistości „Adam” oznacza „czerwony” lub „czerwony, różowy, rumiany”. 

Kiedy Bóg nakazał stworzeniom, aby szli, rozmnażali się i napełniali ziemię, musiał zapewnić taką 

zdolność każdej roślinie, zwierzęciu i człowiekowi. To oznacza mikroewolucję. Nie, jak jeden gatunek 

staje się innym gatunkiem, co jest makroewolucją, lecz jak jeden gatunek zmienia się, przystosowując się 

genetycznie do środowiska. 

Zięby Darwina 

Darwin zachwycał się różnymi typami dziobów występujących wśród zięb, zamieszkujących różne wyspy. 

Jeden gatunek miał krótkie, grube dzioby służące do otwierania twardych nasion a na innej wyspie był np. 

gatunek z wydłużonymi dziobami do łapania owadów w locie. Błędnie postrzegany jako makroewolucja, 

jest to wspaniały przykład mikroewolucji, ponieważ każda żywa istota ma w sobie genetyczną zdolność 
aby być posłuszną Pierwszej Dyrektywie swojego Stwórcy i przystosowuje się genetycznie. 

Ponadto, ponieważ zarówno ciała zwierząt, jak i ciała ludzkie są zbudowane z ziemi, wyjaśnia to, 

dlaczego goryl ma 98% zgodności z naszym DNA, kot jest zgodny w około 85%, krowa 80% a nawet kura 

jest zgodna z nami w 60%. Wszystkie nasze ciała pochodzą z ziemi, więc logiczne jest, że pod względem 

DNA mamy wspólne podobieństwa. No tak ,ale przecież są różnice! W ramach swojej genetyki wszystkie 

organizmy mają w sobie zdolność aby „iść, rozmnażać się i napełniać ziemię” -  jest tak, ponieważ gdy 

Bóg coś nakazuje, zapewnia wszystkie środki do realizacji tego nakazu. 

Ślady królika 

Licznik naszej populacji szacuje, że obecnie na Ziemi żyje 7,8 miliarda ludzi. Widziałem szacunki, że od 

początku ludzkości żyło i umarło około 113 miliardów ludzi. Możesz zapytać, jak niebo, którego 

powierzchnia opisana jest jako około 1500 mil kwadratowych (2414 km) może pomieścić wszystkie 

miliardy ludzi, którzy tam dotarli? 

Odpowiedzi na to udziela Jezus, który powiedział, że królestwo niebieskie jest jak nasiono. Nasiono jest 

większe wewnątrz niż na zewnątrz. Można to zrozumieć tylko poprzez prawa fizyki kwantowej, ale 

ponieważ Pan użył fizyki kwantowej do stworzenia wszystkiego, przykłady tego możemy znaleźć w całej 

naturze: Ile jabłoni znajduje się w jednym nasionku jabłoni? Potencjalnie – nieskończenie wiele. Ile jabłek 

może wyjść z jednego nasionka? To nasiono lub jabłko jest większe wewnątrz niż na zewnątrz. Autor 



Listu do Hebrajczyków 11: 4-10 nawiązuje do tego, mówiąc, że Lewi był w lędźwiach Abrahama, kiedy 

Abraham oddał dziesięcinę Melchizedekowi, chociaż Lewi narodził się fizycznie dopiero około 250 lat 

później. 

Podobnie każdy z nas jest większy wewnątrz niż na zewnątrz - bez względu na to, jak ‘wielki’ jesteś na 

zewnątrz, to głęboko w ukrytej sferze swojego serca masz niespełnione marzenia i nadzieje, różne 

talenty, umiejętności, hobby, rzeczy które chciałbyś zrobić, rzeczy czekające na następne wieki, które 

nadejdą - wszystko to razem pokazuje, że jesteś większy w środku niż na zewnątrz. 

Przez to, że byłem w niebie, mogę potwierdzić, że tak jest. Jeśli pamiętasz czego uczyłeś się w szkole, 

to  na kolory tęczy składają się czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy, 

jednak wszystkie razem tworzą pojedynczy promień białego światła. Tak więc w każdym z tych kolorów 

osobno zawarty jest cały świat widoczny na tej długości fali. Takie właśnie jest niebo- wielowymiarowe, 

ale każdy wymiar łączy się z innymi. Tak, może więc pomieścić w środku miliardy ludzi, podczas gdy na 

zewnątrz wygląda na zaledwie 1500 mil kwadratowych (2414 km). 

Może powiem to w ten sposób - na zewnątrz małżeństwo wydaje się być bardzo ograniczające, ale w 

rzeczywistości małżeństwo w Panu jest o wiele większe wewnątrz niż na zewnątrz – tak jest ze 

wszystkimi Bożymi sprawami. Wewnątrz jest więcej wolności, niż to wydaje się na zewnątrz. Osoba 

samotna może mieć relacje z przyjaciółmi lub rodziną. Na zewnątrz jesteście tylko przyjaciółmi lub 

krewnymi, ale w tych relacjach zawarte są całe światy różnych historii, wspomnień, planów, tajemnic, 

szacunku i miłości, co sprawia, że takie relacje są o wiele większe w środku niż na zewnątrz. 

Jeszcze inaczej: 99,99999% naszego ciała to pusta przestrzeń. To przestrzeń pomiędzy wszystkimi 

cząsteczkami tworzącymi ludzkie ciało - stanowi ona 99,9% naszego ciała. Ciało wydaję się być stałą 

materią tylko dlatego, że cząsteczki są tak ściśle upakowane. Ale tak naprawdę nie stykają się one ze 

sobą. Widzieliście zdjęcia elektronów krążących wokół jądra w taki sam sposób, jak Ziemia krąży wokół 

Słońca? Popatrz na całą przestrzeń między Słońcem a Ziemią – tak samo jest z elektronami krążącymi 

wokół jądra. Przestrzeń między nimi jest ogromna. Na poziomie fizyki kwantowej, gdybyśmy stracili całą 

pustą przestrzeń w naszych ciałach, bylibyśmy rozmiaru pyłku. Całość ludzkości (7,8 miliarda) zmieściła 

by się w kostce cukru. Niebo ma w sobie znacznie więcej miejsca wewnątrz, niż wydaje się to na 

zewnątrz. (https://www.sciencealert.com/99-9999999-of-your-body-is-empty-space) 

Wracamy do tematu 

Adam i Ewa żyjąc około 900 lat mogli mieć kilkaset dzieci. Wszystkie z nich byly przedstawicielami 

różnych ras widzianych dziś na ziemi i miały różny materiał genetyczny (genetycznie byli daleko 

spokrewnieni). Pomyśl o tym w ten sposób: technicznie rzecz biorąc moja żona jest moją siostrą, ale 

jednak  nie jesteśmy bezpośrednio genetycznie spokrewnieni. 

A jeśli Adam i Ewa mieli np. 500 dzieci? Ile z nich było czerwonych, żółtych, czarnych lub białych? 

Wszystkie z nich były cenne w Jego oczach choć były generycznie różne. Nawet teraz zdarzają się 

narodziny dziecka w innym kolorze skóry niż jego rodzice. W wydaniu NY Post z 11 lipca 2010 r. 

pokazano zdjęcie czarnej pary z Nigerii trzymającej swoje białe nowonarodzone dziecko. Powiedziano o 

tym jako o przypadku 1 na milion. Nawet teraz, po wszystkich tych minionych stuleciach, istnieje 

wystarczająca różnorodność genetyczna, aby tak się działo. Możesz znaleźć podobne temu doniesienia 

w innych rejonach świata. 

Trzej synowie Noego i ich żony zasiedlili ziemię. Dzięki setkom lat rodzenia dzieci zapewniono 

różnorodność materiału genetycznego tak, aby nawet kuzyni nie byli zbliżeni genetycznie do siebie 

nawzajem.  Wracając do Adama i Ewy, Kaina i Abla, różnorodność genetyczna była jeszcze większa. 

Choć możemy powiedzieć, że w tym czasie chłopcy poślubili swoje siostry, to jednak pod względem 

genetyki tego nie zrobili. Trzeba wziąć też pod uwagę długość życia, wiec także różnice wieku między 



małżonkami, bo np. 500-letni mężczyzna poślubił 400-letnią kobietę i zaczynał przygotowywać 

kołyskę ����. Poszczególni ludzie mieli inny materiał genetyczny. 

To samo dotyczy wszystkich zwierząt i gatunków od nich pochodzących. Oznacza to, że od „mamy i taty” 

wilków pochodzą genetycznie pekińczyk i dog niemiecki, jamnik i golden retriever choć obecnie, 

genetycznie nie są do siebie zbliżone. Wszystkie rasy psów wywodzą się „mamy i taty”, którzy mieli w 

sobie całą potrzebną genetykę, aby wypełniać Boże przykazanie, aby być płodnymi, rozmnażać się i 

napełniać ziemię. Od wieków człowiek manipuluje wbudowaną w stworzenia mikroewolucją poprzez 

selektywną hodowlę. Dotyczy to również upraw i roślin. Na początku był oryginalny „mama i tata” tulipan, 

ale spójrz dzisiaj ile mamy jego odmian! Dziękuję Ci, Panie, za umieszczenie w DNA tej zdolności do 

wypełnienia Twego polecenia, aby iść, rozmnażać się i napełniać ziemię. 

Kiedy Bóg zakończył stwarzanie, to z matematycznego punktu widzenia oznaczało to, że liczba gatunków 

roślin i zwierząt mogła się tylko zmniejszać. Jeden raport szacuje, że do dzisiaj Ziemia straciła 99% 

swoich gatunków, z czego ponad 500 gatunków utracono na zawsze w ciągu ostatnich 100 lat, a 160 

gatunków w ciągu ostatnich 10 lat. Potwierdza to fakt, że Bóg zakończył dzieło stworzenia lata temu i od 

tamtej chwili sytuacja się tylko pogarsza. Jakże pełna życia musiała być cała ziemia w momencie 

zakończenia stworzenia! Czy możesz sobie wyobrazić, jakby dzisiaj na ziemi żyło 100% wszystkich 

stworzeń? Pomyśl o tym. 

Być może ta seria sprawiła, że zacząłeś się nad tym zastanawiać a może uzyskałeś odpowiedzi na 

pytania, które miałeś. Celem tego jest utwierdzenie nas w naszej wierze w Pana, bez względu na to, jak 

nas stworzył. Kolejnym razem ... czy jesteśmy sami we wszechświecie? 

+++ 

Czy jesteśmy sami? Ile lat ma wszechświat? 

Wiele lat temu naprawdę chciałem dowiedzieć się, ile lat ma wszechświat i czy jesteśmy w nim sami? Czy 

ma 14 miliardów lat czy też tylko kilka tysięcy? Przeczytałem wiele książek chrześcijan, którzy debatowali 

w kwestii wieku ziemi i wszechświata i dalej nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi. Dlatego 

postanowiłem, że poświęcę jakiś czas na to, aby posiedzieć na zewnątrz, patrząc w gwiazdy i prosząc w 

modlitwie Ojca o odpowiedź. 

Zajęło mi to prawie 2 tygodnie. Co noc o 21:00 wychodziłem na godzinę na zewnątrz i leżąc na leżaku 

modliłem się, rozmyślałem i rozmawiałem z Ojcem wpatrując się w gwiazdy. Moje myśli krążyły wokół 

tematu, po czym zaczynałem uwielbiać lub modlić się i znowu wracałem myślami do mych pytań. 

Siedziałem tak patrząc w gwiazdy, patrząc na przelatujące szybko satelity lub światła samolotów 

zastanawiając się, dokąd lecą, po czym znowu pytałem Ojca: „Czy jesteśmy sami? Wiesz, że nigdzie się 

nie wybieram i że będę tu siedział jak będę mógł, aż pogoda się zmieni i temperatura spadnie poniżej 

zera”. (Jestem z Nim szczery, ponieważ On i tak zna moje serce, więc jaki jest sens rzucać ‘groźby’ bez 

pokrycia? ����) 

Przed pierwszym dniem 

W końcu, około 2 tygodnie później, gdy leżałem wpatrując się w gwiaździstą noc, Ojciec do mnie 

przemówił: 

 „To, co widzisz tam (powiedział ‘tam’ z naciskiem) we wszechświecie, zostało stworzone przed dniem 

pierwszym. Wszystko, co widzisz przed sobą zostało stworzone do tego czasu. Potem zatrzymałem się i 

skierowałem swą twórczą uwagę na Ziemię, chcąc ją ukończyć. Ale nadejdzie czas, kiedy ponownie 

skieruję swoją twórczą uwagę na resztę wszechświata, aby to jego ukończyć. Jednak to, co teraz tam 

widzisz, jest tym, co stworzyłem przed  pierwszym dniem.” 



Leżałem przez minutę rozmyślając nad tym. Wszystkie te gwiazdy, wszystkie galaktyki są 

tylko  stworzeniem „do (przed) dnia pierwszego”. Są to niekompletne, prymitywne, najbardziej 

podstawowe elementy materii wszechświata, które czekają, aż On ponownie przekieruje na nie swoją 

uwagę. 

Super! „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Księga Rodzaju 1:1 ustala kolejność: najpierw 

pojawiały się gwiazdy a potem planety – świat nauki się z tym zgadza. Ale „na początku” miało miejsce 

przed pierwszym dniem, jak to czytamy w Księdze Rodzaju, ponieważ pierwszy werset skupia się na 

gwiazdach a następnie na ziemi i w końcu na ukończeniu ziemi. Jak długo trwało „na początku Bóg 

stworzył niebo i ziemię”, zanim zwrócił swą uwagę na ziemię i zajął się jej ukończeniem? 

(Nadal lubię gwiazdy. Mam nawet serię nauczania o „Ewangelii w zapisanej w gwiazdach”, gdzie 

opowiadam, jak starożytne znaki  zodiaku opisują historię zbawienia, poczynając od Panny dziewicy, 

która rodzi syna, poprzez Lwa – lwa z plemienia Judy wskazującego na powrót Mesjasza, aż do Bliźniąt, 

które to pierwotnie były panem młodym i jego oblubienicą, itd). 

To, że On powiedział mi, że to wszystko było przed nastaniem dnia pierwszego mówi mi, że między 

stworzeniem gwiazd i ziemi a zajęciem się ukończeniem Ziemi (dniem pierwszym) upłynęło sporo czasu. 

Według naszych ziemskich lat mogły upłynął miliardy lat między stworzeniem wszechświata a chwilą, gdy 

On skupił swą uwagę na Ziemi, celem jej ukończenia. Nie wiemy dokładnie ile i pozostaje to w kwestiach 

domysłów. 

 „Nadchodzące wieki”, w których będzie nadal okazywał nam Swą miłość i dobroć (o czym mowa w Efez. 

2:7) mają związek z Jego planami dotyczącymi przyszłości nas i reszty wszechświata. 

Starlight and Time – książka dr Russella Humphreysa 

Książkę tę można nabyć w wersji papierowej jak i w formacie Kindle. Rozwiązała ona dla mnie kwestię 

wieku wszechświata oraz samej Ziemi.  Najważniejszą rzeczą, którą napisał jest to, że Einstein stwierdził, 

że czas przyśpiesza im bardziej oddalamy się od środka grawitacji. Udowodniono, że jest to prawdą, 

poprzez umieszczenie dwóch identycznych zegarów atomowych - jednego w Greenwich w Anglii na 

poziomie morza a drugiego w Boulder w Kolorado, znajdującego się ponad 1,6 km nad poziomem morza. 

Zegar znajdujący się dalej od środka Ziemi chodzi o 5 mikrosekund (0,000005) szybciej od zegara na 

poziomie morza. 

Dowodzi to, że Einstein miał rację mówiąc, czas płynie szybciej im dalej znajdujesz się od źródła 

grawitacji. Według obliczeń dr Humphreysa oznacza to (ponieważ Księga Rodzaju została napisana z 

perspektywy Ziemi), że gwiazdy mają około 14 miliardów lat, podczas gdy Ziemia ma ich tylko kilka 

tysięcy. Obie te dane są poprawne, gdyż czas zmienia się wraz z odległością od źródła grawitacji, którym 

w tym kontekście jest grawitacja naszej planety. Ciekawa rzecz ... 

2 potopy 

Księga Rodzaju rozpoczyna się opisem ziemi, która „była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad 

otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”. To była mroczna planeta pokryta wodą. Ale jak 

do tego doszło? 

Wyrażenie w języku hebrajskim stwierdzające, że ziemia była „pustkowiem (bezładem) i chaosem” 

zostało użyte jeszcze tylko jeden raz w Biblii – w Jer. 4:23. W tym miejscu jest mowa o sądzie na Judzie, 

mówiąc, że z powodu sądu ziemia była „bezładna” a niebo „nie miało swego światła”. Wydawać by się 

mogło zatem, że Ziemia w Księdze Rodzaju 1 była bezładna i pusta z powodu potopu w następstwie 

osądu. 

Kiedy czytam Piotra mówiącego, że w przyszłości Ziemia zostanie zniszczona przez ogień (2 Ptr. 3:7), nie 

mogę przestać zastanawiać się, czy też pierwszym sądem nie był potop z Księgi Rodzaju 1, potem był 

drugi potop (Noego) a trzecim osądem będzie ogień? 



Rzucam coś do przemyślenia, gdyż tak naprawdę nie poznamy odpowiedzi na to po tej stronie 

nieba 

Jeśli moja koncepcja jest prawidłowa, to sugeruje to, że doszło do tego w chwili wyrzucenia Lucyfera z 

nieba, gdy został pozbawiony władzy i odpowiedzialności i zrzucony na ziemię. Duchowa wojna w niebie 

odbiła się w fizyczny sposób na planecie; jego świat został osądzony przez ogólnoświatową powódź. 

Jeśli planeta zalana została (pierwszy werset Księgi Rodzaju) w wyniku osądu, to nie tylko wyjaśniałaby, 

dlaczego Szatan był już na ziemi, gdy później rozmawiał z Adamem i Ewą w Ogrodzie, ale wyjaśniałaby, 

dlaczego został zrzucony na ziemię a nie np. wysłany na Marsa czy Jowisza. 

Ez. 28: 13-19 i Iz. 14: 12-17 stwierdzają, że Lucyfer miał władzę i ziemię obracał w pustkowie i niszczył jej 

miasta. Uczynił także inne zniszczenia na ziemi. Większość odnosi to do jego obecnej działalności na 

Ziemi, ale co jeśli jest tu mowa o wcześniejszym stworzeniu, które zostało zalane w wyniku sądu? 

A co by było, gdyby na długo przed Adamem i Ewą, współczesnym człowiekiem, istniało stworzenie 

którym rządził dobry Lucyfer? Może zarządzał ziemią jako dobry król, dopóki nie zapragnął czegoś 
więcej? Chciał panować także nad niebem i wydał mu bitwę, jak stwierdza to Obj.12: 7-10, w wyniku 

czego został pozbawiony władzy i zrzucony z powrotem na ziemię. Może właśnie dlatego od tamtej pory, 

choć upadł, nadal próbuje rządzić  planetą? 

To, co jest jasne to, że powiedziano nam, że na Ziemi miały miejsce dwa potopy. Jeśli pierwszy potop był 

następstwem osądu tak, jak drugi, który miał miejsce w czasach Noego, oznacza to, że na planecie 

istniało starożytne życie zanim pojawili się współcześni ludzie (Adam i Ewa) oraz współczesne formy 

życia jak ssaki i rośliny wyższe. 

To wyjaśniałoby bardzo, dlaczego starożytne formy życia morskiego, które znajdujemy w skamielinach, 

znajdujemy wciąż żyjące także w naszych czasach. I tu będziemy kontynuowali następnym razem 

(poruszymy też kwestie dinozaurów). 

+++ 

Zakończymy ten dość luźny cykl mówiąc min. o dinozaurach. Ostatnio skończyliśmy mówiąc o dwóch 

potopach i o tym, jak wcześniejsze stworzenia (jeśli takowe były) mogły przetrwać pierwszy potop (przed 

Adamem), a następnie przetrwać drugi potop w czasach Noego. To wyjaśniałoby, dlaczego rybę 

latimerię, którą znajdujemy w skamieniałościach, możemy znaleźć dziś żyjącą w naszych oceanach. 

Tłumaczyłoby to także, jak prehistoryczne gatunki ryb, takie jak niszczuka, śluzica, jesiotr, rozgwiazda czy 

rekiny żyją współcześnie obok wyższych form ryb, które mają łuski. 

Żyją też obecnie także owady, których prehistoryczne formy znaleziono w skamielinach, takie jak 

karaluchy, ważki, rybiki srebrne i koniki polne. Naukowcy twierdzą, że prehistoryczne formy były na ogół 

większe ze względu na wyższą zawartość tlenu na Ziemi w tamtym czasie i jest to bardzo interesujące z 

wielu powodów. 

Świat starożytny 

Pamiętamy, że w czasie stworzenia Adama i Ewy, ziemia była zakryta chmurami, ale docierało do niej 

światło słoneczne. W Rodz. 2: 5-6 czytamy, że w tamtych czasach nie padał jeszcze deszcz, lecz unosiła 

się mgła, która nawadniała wszystko. W atmosferze była wystarczająca ilość wody, że deszcz mógł 

później padać przez 40 dni bez przerwy. Adam i Ewa byli nadzy, ale nie odczuwali dyskomfortu co 

oznacza, że temperatura na całym świecie musiała być około 76-80 F (25-27 ° C). 

Życie lądowe na początku stworzenia było doskonałe i zostało umieszczone w doskonałym środowisku, o 

wiele lepszym niż dzisiejsza Ziemia, ponieważ wszystkie warzywa i owoce mogły obfitować bez żadnej 

formy uprawy przez człowieka. Ziemia nie była jeszcze dotknięta grzechem. Było to idealne środowisko, z 



komfortową temperaturą na całym świecie, z doskonałym zaopatrzeniem w żywność, a w Rodz. 1: 29-30 

czytamy, że człowiek i wszystkie zwierzęta były roślinożerni i żyli bez lęku wobec siebie nawzajem.  

Co minęło, powraca 

Józef Flawiusz - żydowski historyk, który napisał historię Żydów dla Rzymian powiedział, że za dni 

Adama i Ewy zwierzęta potrafiły mówić. Osobiście uważam, że to było jego pojmowanie czegoś, co 

dzisiaj nazywamy „słowem wiedzy” i „słowem mądrości”. Wierzę, że Adam i Ewa działali przez Ducha i 

mieli poznanie tego, co zwierzęta myślą i „mówią” w swoich głowach i kierowali się Bożą mądrością w 

kwestii wszystkich roślin i zwierząt, nad którymi mieli pieczę. 

Werset  Heb. 6: 5 odnosi się do darów Ducha, jako „mocy wieku przyszłego”. Kiedy będziemy rządzić z 

Panem, będziemy to czynić przez Ducha, dzięki czemu będziemy zdolni we właściwy, Boży sposób 

zarządzać Ziemią. Pamiętacie Zach. 14 oraz Mat. 25, które ujawniają nam, że będzie to narzucona 

sprawiedliwość i nie każdy będzie chciał się temu podporządkować? Chociaż Szatan będzie w tym czasie 

związany, jednak ludzie w dalszym ciągu będą mieli wolną wolę i będą tacy, którym narzucona 

sprawiedliwość we wszystkich relacjach nie będzie odpowiadać. 

Wielcy ludzie, duże zwierzęta, duże rośliny 

Jak wysocy byli Adam i Ewa? Mieli zapewnione doskonałe pożywienie, żyli bez grzechu (przynajmniej 

przez jakiś czas), a wszelkie stworzenie było przesycone Bożym życiem. Jeśli weźmiemy pod uwagę np. 

Japonię zarówno przed jak i po II wojnie światowej, to odkryjemy, że średni wzrost Japończyka w czasie 

drugiej wojny światowej wynosił 5 '3 1/2 cala (1,6 m). Jednak po wojnie, dzięki dostępności do pokarmu 

oraz opieki zdrowotnej, każde pokolenie co dziesięć lat było już wyższe o 1-2 cm (0,75 cala) od 

poprzedniego. To daje mi do myślenia, że może Adam i Ewa byli bardzo wysocy. 

Widzimy, że pośród skamieniałości owadów i ryb znajdujemy okazy znacznie większe od ich obecnie 

żyjących krewniaków. Megalodon jest tu dobrym przykładem gatunku gigantycznego rekina. Większość 
współczesnych ryb, płazów i gadów nie mają określonego największego rozmiaru - to znaczy, że nigdy 

nie przestają rosnąć – ich wielkość jest ograniczona jedynie dostępnością pożywienia i środowiskiem. 

I to kieruje mnie do gadów, które, jak właśnie powiedziałem, nigdy nie przestają rosnąć. Jeśli człowiek żył 

na początku nawet 900 lat, to biorąc pod uwagę współczesnego krokodyla, który żyjąc 50 lat osiąga 20 

stóp (6 m) długości, to jak duży mógł być taki 500-750 letni krokodyl, żyjący w doskonałym środowisku, 

mając zapewnione doskonałe pożywienie? Jeśli smok z Komodo żyjąc 30 lat osiąga długość 10 stóp (3 

m), to jak duży by był żyjąc 300, 600 lub 900 lat? A co z tą małą jaszczurką, którą widzisz biegającą po 

ogrodzie, która w ciągu kilku miesięcy osiąga długość 6 cali (15 cm); jak duża by była za 500 lat? Gdyby 

ten mały ogrodowy wąż, na którego natknąłeś się w ogrodzie, żył 500 lat, to jak duży by był? To 

naprawdę dobrze, że człowiek i wszystkie zwierzęta byli roślinożerni i żyli bez lęku przed sobą nawzajem! 

Dinozaury? 

W Rodz. 1:21 Biblia mówi, że Bóg stworzył wielkie potwory. Użyte tu hebrajskie słowo na potwory to 

‘tannin’. To słowo jest za każdym razem w Starym Testamencie tłumaczone jako „wąż” lub „smok”. 

Werset 21 faktycznie stwierdza, że Bóg stworzył „wielkie smoki” lub „wielkie węże” (gady). 

Np. w Wyj. 7: 7-12 ‘tannin’ jest użyty w opisie laski Mojżesza, która została rzucona na ziemię i zamieniła 

się w ‘węża’. Tekst mówi nam, że egipscy czarownicy zrobili to samo ze swoimi laskami, ale ‘wąż’ 
Mojżesza połknął ich węże. Laska Mojżesza nie stała się potworem, ani laski czarowników nie stały się 

potworami. Wąż lub smok to poprawne tłumaczenie Rodz. 1:21, a nie ’potwór’. 

Rodz. 1:21 wskazuje, że Bóg stworzył ‘wielkie smoki’ w czasach człowieka. Gdzie się one podziały? Tylko 

mniejsze gady zostały zabrane na arkę Noego, a inne mogły przetrwać dryfując na czym mogły podczas 

raczej krótkiego czasu trwania potopu. Jednak dzisiaj, z naszymi cyklami pór ciepłych i zimnych i 

ograniczonym dostępem do pożywienia, nie wspominając o rozprzestrzenianiu się grzechu, który skaził 



ziemię, nie żyją one wystarczająco długo, abyśmy mogli się o tym przekonać! Jednak to wyjaśnia, jak 

można było natrafić na nienaruszoną padlinę dinozaura w Indiach w 2017 roku, a także natrafić na tkankę 

miękką w kości T-rex znalezionej w 2015 roku. 

Kiedy nadeszła powódź Noego, powłoka wodna otaczająca Ziemię, która dotychczas zapewniała dość 
wysoką temperaturę na całej ziemi, opadła. Regiony polarne od razu doświadczyły wielkiego spadku 

temperatury, co może wyjaśniać, dlaczego mamuty włochate, które zostały znalezione w wiecznej 

zmarzlinie, wciąż jeszcze miały niestrawione pożywienie w żołądkach – ich ciała musiały błyskawicznie 

zamarznąć w wyniku kataklizmu. Po raz pierwszy w historii Noe mógł ujrzeć tęczę, która pojawiła się na 

współczesnym, błękitnym niebie, na którym widać słońce i to było to Boskim znakiem przymierza, że 

nigdy więcej Ziemia nie zostanie już zalana. 

Nasz współczesny świat z jego z polarnymi czapami lodowymi, huraganami, tornadami i innymi rzeczami 

powstał, gdy ówczesna wodna powłoka Ziemi opadła. Wraz z grzechem, być może także bezpośrednie 

promieniowanie słoneczne skróciło długość życia każdej żywej istoty w porównaniu do poprzednich, 

doskonałych czasów. Fajnie się zastanawiać nad tym wszystkim, co było. Lecz na wierzących czeka 

nowa era i nowy świat. Wszystko, co najlepsze, jeszcze przed nami! 

John Fenn 

 

 


