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Małe studium biblijne
1 księga Mojżeszowa
- Księga genesis
- Księga Rodzaju
ęść 2

Stwoenie łowieka 
na obraz i podobieństwo Boże

3.1. Stwoenie łowieka
W 1 Mż 1, 26nn ytamy: „Potem ekł Bóg: 

uyńmy łowieka na obraz nasz, podobne-
go do nas i niech panuje nad rybami morskimi 
i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą 
ziemią,  i nad wszelkim płazem pełzającym po 
ziemi. I stwoył Bóg łowieka na obraz swój. 
Na obraz Boga stwoył go. Jako mężyznę i nie-
wiastę stwoył ich. I błogosławił im Bóg, i ekł 
do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, 
i napełniajcie ziemię i yńcie ją sobie poddaną; 
panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem 
niebios, i nad wszelkimi zwieętami, które się 
poruszają po ziemi!... i ojał Bóg na wszystko, 
co uynił, a było to bardzo dobre” oraz w 1 Mż 2,7 
„Uksztaował Pan Bóg łowieka z prochu ziemi 
i tchnął w nozda jego dech życia. Wtedy stał się 
łowiek istotą żywą”.

Autor tych słów stwierdził fakt, iż 
tym, którym ożywił materię i łowieka 
uynił łowiekiem, był Bóg.  Widział, 
że łowiek jest pemijającą materią za-
mieniającą się w proch, z ziemi pobiera 
pokarm, na niej wzrasta i żyje, do niej 
także wraca jego ciało. Wiedział jednak, 
że łowiek ma tchnienie Boże, które 
wraca do Niego.  Powiedział, kim jest 
łowiek i jaka więź łąy mężyznę 
i niewiastę, jakie zadania ma on i ona. 
Inaej stwoenie nie mogło być pe-
kazane, bo łowiek by nie zrozumiał in-
nego pekazu. Budzi się pytanie, y dzi-
siaj moglibyśmy pyjąć to, co zostanie 
zbadane za 500 lat, y nasi podkowie 
z XVIII wieku zrozumieliby opis działania kompu-
tera, telewizora, y innych wynalazków?

W połowie siedemnastego wieku irlandzki 
arcybiskup anglikański James Ussher obliył, że 
łowiek został stwoony w 4004 r. ped Chry-
stusem. Oblienie to nie było kwestionowane, 
le podziwiane za dokładność. Szokiem było zna-

lezienie w XIX w szkieletu ludzkiego liącego sto 
tysięcy lat. Chronologia biblijna okazała się nie-
zgodna z rachubą asu. W rezultacie w XIX wieku 
nastąpiło ostre ięcie między poglądem kreacjo-
nistynym a ewolucjonistynym i trwało ono 
wiele dziesięcioleci. W świetle wółesnej nauki 
możemy powiedzieć że zestawianie w jednym 
szeregu aszek, kości małp i ludzi było błędne 
i bezsensowne. Uważa się dzisiaj, iż nie pochodzi-
my ani od małpy, ani też od jakiegoś wólnego 
pnia. Charakterystyne cechy anatomine bardzo 
się różnią od cech małpy. Człowiek wznosi się po-
nad świat zwieęcy jak stwierdził to pewien uo-
ny : „Człowiek jest wśród nich, ale nie jest żadnym 
z nich”. To samo wyraził autor słów opisujących 
Adama odbierającego pegląd zwieąt - „Nie 
znalazła się pomoc odpowiednia dla mężyzny”.

Py rozważaniu nad aktem stwoenia musi-
my pamiętać, że Bóg pokazał nam kto stwaał, 
a także, w zarysie, jak stwoył. Stwoył słowem, 
bo ekł i stało się, jednak jak to się stawało, nie 
zostało nam pekazane, gdyż Biblia jest księgą od 
wieków na wieki, jest objawieniem się Boga dla 
ludzi o różnym poziomie poznania, wiedzy, inte-
lektu. Do zbawienia nie teba wiedzieć, jak to się 
dzieje, tylko kto to yni, do kogo się udać. A Biblia 
wyraźnie wskazuje na Boga.

3.2. Obraz i podobieństwo Boże - 1 Mż 1,26-28
W 1 Mż 1, 26- 28 ytamy: „Potem ekł Bóg: 

uyńmy łowieka na obraz nasz, podobnego do 
nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad 
ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą zie-
mią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 
I stwoył Bóg łowieka na obraz swój. Na obraz 
Boga stwoył go. Jako mężyznę i niewiastę 
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stwoył ich. I błogosławił im Bóg, i ekł do nich 
Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniaj-
cie ziemię, i yńcie ją sobie poddaną; panujcie 
nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, 
i nad wszelkimi zwieętami, które się poruszają 
po ziemi.”  

Te stwóre słowa nas zadziwiają i zaskakują 
tak samo, jak ped wiekami zadziwiły psalmistę, 
który ten stan opisał w psalmie 8, a zwłasza 
w wersetach 5 - 7: „Czymże jest łowiek, że o nim 
pamiętasz, lub syn łowiey, że go nawiedzasz? 
Uyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą 
i dostojeństwem uwieńyłeś go. Dałeś mu pano-
wanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś 
pod stopy jego”.

Podobieństwo do Boga jest wielkim wyróżnie-
niem. To podobieństwo obejmuje całego łowie-
ka, tj. ciało, ducha i duszę. Obejmuje wszystkich 
ludzi, tj. mężyzn i kobiety. Ped Bogiem obie 
płcie są równe, tej samej natury i w każdym ło-
wieku, niezależnie od płci jest podobieństwo Boże. 
Hegemonia jednej płci nad drugą pojawiła się 
dopiero po upadku w gech, jako skutek zuca-
nia odpowiedzialności za upadek, chęć władania 
i panowania nad innymi. To podobieństwo, cho-
ciaż zamazane ernią gechu, jest pekazywane, 
niestety, wraz z gechem pierworodnym, z poko-
lenia na pokolenie.

Bóg jest duchem i, jak wiemy, Boga nikt nig-
dy nie widział, tylko Syn. Tak więc na podstawie 
naszego ciała nie możemy opisać wyglądu Boga i 
nie na naszej fizjonomii polega podobieństwo do 
Boga. 

Boga cechują pewne, dobe nam znane, py-
mioty jak chociażby mądrość, umiłowanie ładu, 
poądku, miłość, rawiedliwość, panowanie, 
wszechmoc itd. W te swoje pymioty On wyposa-
żył także i łowieka.

Słowo „obraz” oznaa także „reprezentant” 
i łowiek pez Boga został wezwany, obdaony 
zaszytem i godnością do reprezentowania Boga 
w panowaniu nad dziełem stwoenia i władaniu 
tym, co Bóg łowiekowi dał w zaądzanie. (por. 
Iz 2, 11; Ps. 29, 4).

3.3 Człowiek jako duch, dusza, ciało. 1 Mż 
1,27

Filozofowie, jak wiemy, mieli różne poglądy 
na ciało ludzkie. Filozofia orficko- religijna głosi-
ła, iż ciało jest więzieniem duszy. Demokreteńska 
natomiast mówiła, iż dusza jest zbiorem atomów, 
a ciało żyje wskutek rosnących w nim ąstek du-
szy, które po opuszeniu ciała powodują jego za-
nik. Filozofia arystotelesowska zaś uyła, iż ciało 
nie istnieje poza duszą, która jest zasadą, aktem, 

ciało nie jest oddzielone od duszy i umiera wraz 
z duszą.

Bóg, jak wiemy z pierwszego rozdziału Biblii, 
stwoył łowieka na obraz swój i podobieństwo 
swoje. 

W 1 Tes 5, 23 ytamy: „A sam Bóg pokoju nie-
chaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz 
i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany 
na pyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 
Świady to, że  łowiek składa się z ciała, ducha 
i duszy, które są z sobą powiązane i stanowią jed-
ną istotę łowieka, tak więc łowiek stanowi jed-
ność w swym osobowym bycie. Należy pamiętać, 
że pojęcia duch i dusza są używane ęsto zamien-
nie, a więc można powiedzieć, że łowiek jest 
ciałem i duszą, jak też iż jest ciałem i duchem (Łk 
1,46-47). Jednak nieraz można wyuć różnice mię-
dzy nimi . Schlatter mówi, że łowiek jako dusza 
ma życie dzięki duchowi. Popez ducha łowiek 
jest związany z Bogiem, źródłem życia. Ciało jest 
dane naszej wewnętnej istocie jako naędzie, 
bez którego nie mogłaby nic zdziałać. Pez ciało 
ma dusza łąność ze światem. Ciało dostara 
duszy wrażeń zmysłowych. Niektóy uważają że 
duch to źródło łask i darów Ducha Świętego, dusza 
to władza duchowa, zwłasza poznawa, a ciało 
to pybytek Ducha Świętego, a nie jedynie zestaw 
mięśni i kości.

3.3.1. Ciało
Ciało stwoone pez Boga (Job 10, 11n „py-

oblekłeś mnie skórą i ciałem i poinałeś mnie 
kośćmi i ścięgna- mi, życiem i łaską obdayłeś 
mnie, a twoja opieka stegła mego ducha”; Jer 1,5) 
zasługuje na podziw.

Jak mąde Bóg nas obdaył! Jak wszystkie 
łonki ze sobą wółpracują! Są uzdolnione i wy-
posażone we wszystko, co jest potebne do reali-
zacji obrazu i podobieństwa Bożego. 

Niestety, po upadku w gech, ciało, jak sku-
tek gechu, oduwa cierpienie (Job 14,22); strach 
(Psalm 119,120); omdlewa (Psalm 63,2); ale i ky-
y z radości (Ps 84,3).

Kiedy łowiek określany jest jako ciało to po 
to, aby wskazać na ziemskie pochodzenie. Żyć w 
ciele (2 Kor 10,3; Gal 2,20; Kol 2, 1) to po prostu żyć 
na ziemi, być widzialnym. Oznaa to także skoń-
oność, gdyż upadły łowiek, jako ciało i krew, 
nie może poznać ey Bożych (Gal 1, 16).

Bóg, aby ratować całego łowieka- a więc tak-
że i jego ciało, posłał swego Syna, który wcielił się, 
narodził się z Marii Panny, pyjął prawdziwe, do-
esne, ziemskie ciało (Kol 1, 22). Chrystus pyjął 
na siebie gechy ludzi (2 Kor 5, 21) i potępił gech 
w ciele. W swojej miłości Jezus daje nam udział 



13

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 79www.parafiajawoe.pl

w Swoim zwycięstwie, dlatego też, jak ytamy 
w Gal 5, 24, ciało cheścijanina jest w Nim uky-
żowane. Pez udział w zmawychwstaniu zosta-
nie ono pemienione na wzór ciała Zmawych-
wstałego Chrystusa (1 Kor 15, 35). 

3.3.2. Dusza
Dusza (nefesz) pierwotnie oznaała gardziel (Iz 

5,14), oddech (2 Sm 1,9), siłę życia (Jr 38,16), życie 
(2 Mż 21, 23), istotę żywą (1 Mż 46,26), krew jako 
siedlisko życia (3 Mż 17,14).

Dusza oduwa głód (Ps 107,9), jest zgnębiona, 
pożąda Boga (Ps 42,6n), jest zła (P 10,3). Z niej ra-
dość(Ps 35, 9), miłość (1 Mż 44, 30), nadzieja (Ps 130, 
5), nienawiść ( Ps 11,5). Oznaa więc to, co nieraz 
określamy pojęciem „serce”.

Śmierć w Starym Testamencie nie jest rozdzia-
łem ciała od duszy, le odpłynięciem siły życia 
(4 Mż 6,6) która w krainie umarłych wiedzie ży-
wot cienia (Iz 14,9). Nowy Testament pejął zna-
enie psyche- życie lub żywy łowiek (Mk 3,4; 
Mt 16,26). Dusza adko stoi w opozycji do ciała. 
Podlega Bożemu sądowi (Mt 10, 28), może umierać 
(4 Mż 23,10, Sdz 16,30,  Ez 13,19) może być wydana 
na śmierć (Ps 78,50). Dusze oekują ped oaem 
(Ob 6,9; 20,4).

W duszy złożył Bóg nasienie wieności które 
wzejdzie w swoim asie (Jk 1,21; 5, 20; 1 P 1,9; 1 Kor 
15, 45). Śmierć i zmawychwstanie odnoszą się do 
całego łowieka ( 1 Kor 15, 35n; Mt 16,26; Mk 8, 
37). Dusza oznaa to, co łowiek ma najcenniej-
szego do stracenia.

3.3.3. Duch
Pierwotnie duch (ruach) oznaał podmuch 

wiatru (2 Mż 10,13), tchnienie życia (1 Mż 7,15). Jah-
we jest Panem tchnienia (1 Mż 2,7) i On daje życie 
– Ez 37,1- 14, oraz może je odebrać Hi 34,14. Duch 
może oznaać całego łowieka, a nie tylko jego 
ęść. Dualizm, podział na ciało i ducha dokonała 
filozofia. Biblia ukazuje że łowiek może działać 
i reagować w dwojaki osób.

Wszystkie wrażenia łowieka wyrażają się 
w jego oddechu ( 1 Mż 41,8) gniew – Sdz 8,3; radość 
1 Mż 45,27. Oddać w ręce ducha tzn. oddać ostatnie 
tchnienie (Ps 31,6; Łk 23,46; 1 Mż 2, 7; 6,3; Job 34, 
14 n). Duch łowieka jest w posiadaniu Ducha 
Świętego, który go odnawia- Ef 4,23; Rz 8,18; 1 Kor 
6,17. Duch jest podstawą związku łowieka z Bo-
giem i uświadamia łowiekowi, że jest on ęścią 
stwoonego świata, ale dzięki Bożemu tchnieniu 
pewyższa inne stwoenia i jest panerem Boga.

3.3.4. Człowiek

Człowiek w raju był „duszą żywą”, le wskutek 
swego nieposłuszeństwa stał się „duszą mawą” - 

„ ... masz imię że żyjesz, a jesteś umarły” Ob 3,1, kie-
rujący swoją egzystencją nie wg ducha, le ciała, 
pożądliwości. Człowiek po upadku w gech utracił 
pierwotny obraz i  podobieństwo Boże, harmonię, 
okój wewnętny, niewinność. Stał się „starym 
Adamem”. Obraz Boży i podobieństwo zachował 
jedynie Jezus Chrystus, gdyż jak mówi Słowo 
w Kol 1, 15 : „On jest obrazem Boga niewidzialnego, 
pierworodnym wszelkiego stwoenia”. Jezus jest 
więc wcielonym obrazem Boga   i samoobjawie-
niem niewidzialnego Boga w widzialnej postaci 
(J 14, 6). Jest także obrazem, według którego ło-
wiek został stwoony na poątku, pez który jest 
skutenie odnawiany, a kiedyś zostanie dopełnio-
ny. W Jezusie, pez Jego ofiarę, zmawychwsta-
nie i wniebowstąpienie, łowiek ma możliwość 
swego odnowienia na obraz i podobieństwo Boże:  
„a pyoblekli się w nowego, który się odnawia 
ustawinie ku poznaniu na obraz tego, który go 
stwoył” Kol 3, 10 (porównaj także Rz 8, 30; 2 Kor 
3, 18; Flp 3, 21).

Biblia ukazuje nam prawdę, iż łowiek odu-
cający Chrystusa i Jego Łaskę żyje w stanie Adama 
po upadku, zaś pyjmujący Go ma udział w Nim 
i jest nowym stwoeniem - „ niebieskim łowie-
kiem”. Por. Rz 8, 5- 11; 1 Kor 15.

Tak więc obowiązkiem cheścijanina jest co-
dzienne odnawianie swego wewnętnego oblia 
pez wiarę w Chrystusa i pez działanie Ducha 
Świętego, do ego zobowiązuje nas także chest 
dokonany jednorazowo  w imię Trójcy Świętej. 
To odnawianie dokonuje się popez żal i pokutę 
za popełnione gechy, ich odpuszenie dla Chry-
stusowej zasługi, naśladowanie Chrystusa w co-
dziennym postępowaniu, to odnawianie dokonuje 
się także popez wypełnianie Bożego wezwania: 
„świętymi bądźcie, bom ja jest święty”. 
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