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1 Księga Mojżeszowa
 - Księga Genesis 
- Księga Rodzaju 
Część 1

1. Słowo Wprowadzenia
Zanim pystąpimy do rozważania słów 1 

Księgi Mojżeszowej zwanej także Księgą Ge-
nesis lub też Księgą Rodzaju, musimy powie-
dzieć o niej kilka zdań.

Ks. Jan Motyka w podręniku dla konfir-
mantów „Abym był Jego własnością” na str. 
15 tak pisze: „Pismo św. nie adło z nieba, jak 
wieą mahometanie w odniesieniu do Kora-
nu, ale zostało napisane w peciągu 1600 lat 
pez różnych ludzi natchnionych pez Ducha 
Świętego.” ostoł Piotr uświadamia nas że, 
„albowiem proroctwo nie pychodziło nigdy 
z woli ludzkiej, le wypowiadali je ludzie 
Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21) 

Najpierw, między XV a XIII wiekiem ped 
Chrystusem, opowiadano sobie sagi rodowe, 
co poświada chociażby słowo z 2 Mż 12, 26 
„ A gdy was zapytają synowie wasi co zna-
y ten wasz obęd? Odpowiecie:...”  2 Mż 
12,26 n.  Stare pekazy ustne zaęto dopiero 
isywać w okresie królestwa izrælskiego. Re-
dagujący Pięcioksiąg, yli pięć ksiąg Mojże-
szowych, w tym Księgę Genesis, oparli się na 
kilku źródłach. Są nimi tradycje jahwistyna, 
elohistyna, deuteronomina i kapłańska. 

Jak zauważa ks. Manfred Uglo w: „Jahwe 
Bogiem Izræla” na str.27 „Pięcioksiąg, jako naj-
starsza i powstała w ciągu kilku stuleci ęść 
Starego Testamentu, osiągnął obecny kszta 
w V lub najpóźniej w IV wieku ped Chr.(…) 
gdyż w III w. ped Chr. Pentateuch tłumao-
no już na język grecki.” 

W Pierwszej Księdze Mojżeszowej znaj-
dujemy prahistorię i historię ojców. Werner 
Schmidt we „Wprowadzenie do Starego Testa-
mentu” na str. 43 tak dzieli jej treść:

„ Genesis  1-11 prahistoria
  1-3 powstanie świata 
   i łowieka
 upadek w gech 
  4    Kain
  5; 11 dewa genealogine
  6-9    potop
  10      tablica ludów
  11      wieża Babel
Genesis  12-50  historia ojców
  12-25   Abraham (Lot)
  26         Izaak
  27-36    Jakub (Ezaw, Laban)
  37-50    Józef i jego bracia

2. Stwoenie Wszechświata - 1 Mż 1,1 - 3,24
2.1. Wprowadzenie

Jesteśmy świadomi wielkiego rozwoju tech-
niki, wiedzy o świecie, archeologii,  Biblii. Za 
naszych dni dokonano wielu odkryć odpowia-
dających na pewne pytania, ale zarazem poja-
wiły się nowe pytania, na które poszukujemy 
i nadal będziemy poszukiwać odpowiedzi. 
Z wielką pokorą musimy pyznać rację apo-
stołowi Pawłowi, który w 1 Kor, 13 mówi:  
„... bo ąstkowa jest nasza wiedza... Teraz 
poznanie moje jest ąstkowe, ale wówas 
poznam tak, jak jestem poznany”.

Tak, poznanie nasze jest ąstkowe i nie 
jesteśmy w stanie pojąć  i ogarnąć wielko-
ści tego wszystkiego, co Bóg stwoył. Z taką 
świadomością łatwiej będzie nam zrozumieć 
prymitywizm pewnych opisów zawaych w 
Biblii, a także stanąć ped pytaniami, na które, 
py naszej dzisiejszej poznawej możliwości, 
nie damy odpowiedzi. Jak autoy, uwzględ-
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niając ich i im wółesnych poziom wiedzy, 
mieli opisać procesy towayszące powstawa-
niu świata, ewolucji, asu, różnych zjawisk 
a także innych zależności ? Kiedyś obliano, iż 
świat istniał ped narodzeniem Mesjasza te-
ry tysiąclecia, a dzisiaj już wiemy o jego istnie-
niu od 8- 13 miliardów lat. Naukowcy dzisiaj 
twierdzą, że wszechświat powstał z eklozji, 
wielkiego wybuchu, której towayszyła wiel-
ka jasność. Wielu ludzi, inirowanych pez 
kosmogonie pozabiblijne, a także malowidła 
ścienne, budowle, pyta się o cywilizacje poza-
ziemskie, o pybyszy z kosmosu. Nie umiemy 
ogarnąć ani mądrości i wielkości Boga, ani też 
tego, co On stwoył.

Pykładem niechaj będzie chociażby ilu-
stracja z książki ks. Jana Motyki pt. „Abym 
był Jego własnością” ze str. 82

2.2. Opis stwoenia
Dwa pierwsze rozdziały Biblii zawierają 

dwa, różniące się między sobą,  opowiada-
nia o stwoeniu świata, które redaktor nie-
pypadkowo umieścił obok siebie. Widzimy 
w nich, jak Izrælici pojmują Boga- Boga który 
stwoył wszystko z niego. Do takiego poję-
cia Boga nie doszedł żaden z mędrców Bliskie-
go Wschodu, ani żaden filozof grecki. Izrælici 
doszli do tej prawdy popez objawienie się 
Boga w historii narodu wybranego. Pekonali 
się, że absolutnym poątkiem wszystkiego 
było „Słowo Boże”. Nawiązując do pogańskich 
kosmogonii, autor układa utwór, w którym 
ukazuje pepaść między pojęciem Boga Izra-
ela, a ówesnymi pojęciami o bóstwach. Jah-
we jest jeden, istnieje poza asem, któremu 

dał poątek, posiada całkowitą władzę nad 
stwoeniem.

2.2 a/ Kapłański 1 Mż 1,1-2,4a
W pierwszym opisie stwoenia, kapłań-

skim, Bóg ped stwoeniem łowieka stwo-
ył ziemię, moa, ciała niebieskie, ryby, ptaki, 
zwieęta. Mówi i działa jako suwerenny, po-
tężny władca, którego słowo stwóre powołu-
je do istnienia z niego różne byty, które jako 
Stwórca pewyższa. On wszystkim kieruje 
i do Niego wszystko, jako celu zdąża. W dziele 
stwoenia panuje ład i poądek, któremu wi-
nien się podpoądkować także łowiek. To, 
co jest łąnikiem albo pośrednikiem, między 
Stwórcą a stwoeniem to Słowo Boże. Należy 
tutaj womnieć słowa z Ewangelii wg Św. 
Jana- „na poątku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na 
poątku u Boga. Wszystko pez nie powsta-
ło, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 
W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi...a Słowo ciałem się stało  i zamieszkało 
wśród nas” J 1, 1-4, 14a, oraz słowa z Kol 1, 16  
„ponieważ w nim zostało stwoone wszyst-
ko, co jest na niebie i na ziemi, ey widzialne 
i niewidzialne; y to trony, y panowania, 
y nadziemskie władze, y zwiechności; 
wszystko pez niego i dla niego zostało stwo-
one. On też jest ped wszystkimi eami 
i wszystko na nim jest ugruntowane”. 

W opisie tym mamy także wyszegól-
nionego Ducha Bożego, który unosił się nad 
powiechnią wód 1 Mż 1, 2. Tak więc w pierw-
szych słowach pojawia się Trójca Święta, cho-
ciaż nie pada ta nazwa. Trudno się dziwić pi-
saowi, że nie użył takiego określenia. Wszak 
i my dzisiaj, stojący na wysokim poziomie 
wiedzy, znający całe Pismo Starego  i Nowe-
go  Testamentu nie umiemy dogłębnie pojąć 
i wytłumayć tajemnicy Trójcy Świętej. 



Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 7812

2.2 b/ Jahwistyny 2 Mż 2,4b - 3,24
W drugim opisie, Jahwista nie opisuje sze-

gółowo stwoenia różnych bytów. Stwierdza 
fakt stwoenia pez Jahwe wszechświata. Re-
daktor wpierw informuje, iż Bóg uksztaował 
z prochu łowieka - mężyznę na ziemi pu-
stej i suchej ped stwoeniem roślin, dew, 

zwieąt i niewiasty 
i tchnął w niego 
dech życia. Chce 
pez to podkreślić 
uprzywilejowane 
miejsce łowieka 
wśród stwoeń. 
Bóg, któremu py-
pisano pewne cechy 
ludzkie, stwaa wła-
snymi rękoma, lepi 
z ziemi mężyznę, 
zwieęta, sadzi de-
wa, biee z męży-
zny żebro i twoy 
niewiastę, oądza 
pierwszym ludziom 
ubranie ze skór.

2.3. Niepypadkowość stwoenia
Im bardziej zgłębiamy i poznajemy wszech-

świat, tym bardziej podziwiamy mądrość, po-
tęgę i wielkość Boga.

Dzięki odkryciom i badaniom wiemy, że 
py mniejszej średnicy  Ziemia miałaby za 
małą siłę pyciągania i nie zatymałaby 
powieta i wody znajdujących się w atmos-
fee.

Ziemia krąży dookoła Słońca pod kątem 
nachylenia 23,5 stopni, dzięki emu mamy 
zmiany pór roku. Odległość Ziemi od Słoń-
ca wynosi 150 milionów kilometrów i jest 
najlepszą z możliwych, jedynie py niej jest 
możliwe życie na ziemi, w innej byłoby albo 
za zimno, albo za gorąco.

Dzięki obrotowi wokół własnej osi ziemia 
nie pegewa się, ani też nie oziębia się, 
w peciwieństwie np. do Księżyca, gdzie tem-
peratura oscyluje w dzień + 100 do - 100 w 
nocy.

Łąymy się z psalmistą w podziwianiu 
i uwielbianiu Boga- Psalmy 8; 33, 1- 9; 95; 100; 
104; 136, 1- 9; 148;

2.4. Czas stwoenia
Biblia podaje nam, że wszechświat został 

stwoony w ciągu sześciu dni. „Dzień” kojay 
nam się z dobą liącą 24 godziny. Wiemy, jak 
wielkie były problemy z kalendaem i jego 
reformami, lieniem lat, a także ustalaniem 
godziny. Dzisiaj, py takiej wiedzy i technice 
mamy z tym problemy, a jak to miał wyrazić 
łowiek ed wieków, którego uważamy za 
prymitywnego?

Doba 24-godzinna jest uwarunkowana 
istnieniem Słońca i obrotem wokół niego, 
a pecież już ped stwoeniem Słońca jest 
mowa o dniach. Dzień stwoenia należy ro-
zumieć jako dzień Boży, obejmujący nieokre-
ślony as, który mógł trwać wiele milionów 
lat. Świady o tym chociażby słowo z Psalmu 
90,4  „albowiem tysiąc lat w oach twoich 
jest jak dzień worajszy, który peminął, 
i jak straż nocna”.

Jak już zaznayłem na wstępie, nie wiemy 
dokładnie, ile lat istnieje wszechświat, w któ-
rym żyjemy. Na podstawie dat i lat zawaych  
w Biblii, py ich dosłownym traktowaniu, 
podkowie nasi obliyli istnienie świata na 
około tery tysiąclecia ped Chrystusem. 
Dzisiaj wiemy, że pewne liby, daty mają 
znaenie symboline. Wiemy także, że stan 
naszego poznania tego, co Bóg stwoył, jest 
mimo wszystko mizerny i niedoskonały. Jest 
to efekt upadku w gech, zakłócenia harmo-
nii między Stwórcą a łowiekiem. Tacy sami 
byli także i ci, któy pekazywali i isywali 
swoje relacje. 

Pecież py powstaniu wszechświata nie 
było łowieka!

Biblia nie jest repoażem o powstaniu 
świata, ona chce nam powiedzieć, skąd się 
wzięliśmy, do kogo należymy, yją jesteśmy 
własnością i jakie mamy zadanie. Z tego po-
wodu nie mogą nas szokować ciągle nowe 
odkrycia w tej dziedzinie. Ponadto opis stwo-
enia dokonanego pez Boga w ciągu sześciu 
dni zredagował kapłan, który 
chciał zaakcentować i uzasadnić 
nakaz święcenia sabatu.

ks. Andej Mendrok


