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Świat,któryobserwujemy
Jedno spojrzenie w obszar materii ożywionej ukazuje nam
koncepcje w najwyższym stopniu celowe: kaszalot, morski
ssak,jestdoskonalewyposażony,bynurkowaćnagłębokość
3000 metrów i wynurzać się na powierzchnię oceanu, bez
zagrożeniaśmierciązpowoduchorobykesonowej,adzięcioł
bynajmniejnienarażasięnawstrząsmózgu,kiedydziobem
silnieuderzaopieńdrzewa.

Od pełnej, funkcjonalnej sprawności organów (np. serca,
wątroby,nerek)zależywwiększościprzypadkówżycieorgani
zmu.Niepełnosprawne,dopiero rozwijającesię,albowpoło
wierozwinięteorgany,sąwzupełnościnieprzydatnedlaorga
nizmu.Ktotumyśliwsensiedarwinizmu,powinienwiedzieć:
ewolucjanieznaperspektywywkierunkuorganu,którykiedyś,
późniejuzyskaswojąfunkcjonalność.

Wiele ptaków wędrownych dysponuje autopilotem, który
prowadzi je niezawodnie do celu, niezależnie od warunków
pogody,porydniainocy.Siewkazłotanp.przelatujezAlaski
naHawaje dla przezimowania. Jej zapotrzebowanie energe
tycznewilości70gramówtłuszczu,skalkulowanobardzopre
cyzyjnie dla lotu na trasie około
4500 km, z rezerwą 6,8 grama
nawypadekprzeciwnychwiatrów.

Nautilus(łodzik)żyjenanajodle
glejszym, zewnętrzym krańcu
zwiniętej,wapiennejłupiny,której
wnętrze przedzielone jest prze
grodami. To wnętrze, w zależ
ności od aktualnej głębokości,
wypełnione jest gazem, tak, że
zawszezachowanyjeststanswo
bodnegopływania.Współczesne
łodziepodwodnewydają siębyć
wporównianiuznimprawdziwieprostackie inieporadne.Te
zwierzętaprzebywająprzeważnienagłębokośći400m,nocą
wynurzająsięjednakdogłębokości100metrów.

Kto jest tym Stwórcą?



Niektóre mikroskopijnej wielkości bakterie mają wbudo
wane silniki elektryczne, napędzane protonami, które mogą
wykorzystywać w ruchu do przodu i do tyłu. Na tak nie
wyobrażalnie małej przestrzeni, na wypisz wymaluj zaled
wie sześciu miliardowych milimetra sześciennego, bakteria
Escherichiacolidysponujesześciomatakimisilnikami,własną
elektrownią,systememkomputerowymiwcaleniemałąliczbą
chemicznychfabryk.

Jedna żywa komórka jest tysiąckrotnie bardziej skompliko
wana i genialniej wyposażona niż jakiekolwiek maszyny
zbudowaneprzez człowieka.Wniej przebiega jednocześnie
tysiąceregulowanychiczasowodokładnieskoordynowanych
procesówchemicznych.

W cząsteczkachDNAżywychkomórekznajdujemynajwiększą
znaną gęstość informacji. Ile kieszonkowych książek mogliby
śmyzmieścićw tej technicezapisu informacjiw jednejgłówce
szpilki, gdyby ta zbudowana była tylko z cząsteczek DNA?
Byłoby to 15 bilionów egzemplarzy! Ułożone jeden na drugim
utworzyłybysłupowysokości200milionówkm,atoodpowiada
500krotnejodległościZiemiodKsiężyca(=384000km).

Wnaszymwszechświecieistniejeokoło1025gwiazd(=jedyn
kaz25zerami).Byjezliczyć,niestarczynatojednegoludz
kiegożycia.Gdybydoliczeniaposłużyćsiękomputerem,który
wsekundziewykonuje10miliardówoperacji, potrzebowałby
nato30milionówlat.

Już tych kilka przykładów rodzi u każdego myślącego czło
wiekapytanieoźródłowszystkich tychgenialnychkoncepcji.
Przez wielu współczesnych akceptowana ewolucja nie daje
zadowalającej odpowiedzi, gdyż ta sprowadza wszystko do
materii–równieżtępoteżnąilośćinformacjizawartąwkomór
kach, duszę i świadomość. Prawa przyrody dotyczące infor
macji wskazują na to, że informacja jest czymś niematerial
nym idlategozawszepotrzebuje inteligentnegoźródła,czyli
Stwórcęwyposażonegowwolę.Zawartawdziełachstworze
nia inteligencja imądrość jest imponująca.Wnioskiwynika
jącezdziełstworzenia,wskazującenastwórczegoautora,są
zatemobowiązkowąkoniecznością.Rodzisiępytanie:

Gdzieznajdęwiążącąodpowiedź?
W ramach nauk przyrodniczych jest jedynie możliwe, otacza
jącąrzeczywistośćprzestrzeniiczasubadaćzzastosowaniem



różnychmetodmierzenia iważenia.Tylko to “co?”Stworzenia
możebyćbadane,niezaśto“skąd?”.Odpowiedźnatodrugie
pytanieleżypozawszelkimludzkimtrudemidlategomożebyć
danajedynieprzezsamegoStwórcę.SłowoBoże–Biblia–daje
nam tę odpowiedź już w pierwszymwersecie: “Na początku
stworzyłBóg.”Topasujedoskonaledopowyżejpostawionego
roszczeniapoznaniaowegointeligentnegoźródła.

KtojesttąosobąStwórcy?
Bóg był przed wszystkim. Był tym działającym, przed prze
strzenią,czasemimaterią.Rozpatrywanywizolacjipierwszy
werset Biblii sprawiawrażenie, żeBógOjciec sam jest tym
Stwórcą.Decydującąwskazówką,żenieOnsamjestStwórcą,
jest treść opisu Stworzenia: “Uczyńmy człowieka...” (Ks.
Rodzaju1,26).UdziałwStworzeniumarównieżDuchŚwięty;
jego współdziałanie znajdujemy zaraz w drugim wersecie
opisuStworzenia:“…aDuchBożyunosiłsięnadwodami.” 
Biblianiemówiowszystkimnaraz.Informujenasczęstokrok
po kroku. W Nowym Testamencie, pytanie “kto?” zostaje
dokładniej rozwinięte. W ten sposób wg 1 L. do Koryntian
8,6JezusChrystuszostajezdecydowaniewłączonywdzieło
Stworzenia: “dla nas istnieje tylko jeden BógOjciec, od
któregowszystko pochodzi i dla któregomy istniejemy,
oraz jedenPanJezusChrystus,przezktóregowszystko
sięstałoidziękiktóremutakżemyjesteśmy.”

Hebrajskiesłowo„Elohim”wKs.Rodzaju1,1jestformąliczby
mnogiej dla BogaStwórcy.Wyjaśnić tomożemy na przykła
dzie z naszej codzienności: jako rodzina jedziemy samocho
demdoprzyjaciół.Zbliżasięczaspowrotuijakoojciecrodziny
mówię:„Chodźmy,wracamydodomu”.Nawetwówczas,gdy



wyraziłemmój zamiar w liczbie mnogiej, znaczyło to: Tylko
jeden siedzi za kierownicą i sam zrealizuje tę jazdę. Cała
rodzinasiedziwsamochodzie– również „jedzie”–ale tylko
ja trzymamwrękukołokierownicy inaciskampedałygazu i
hamulca.

Ten uproszczony obraz może pomóc nam wyobrazić sobie
to, cooprocesieStworzenia czytamywBiblii.Bóg stworzył
świat przez Jezusa Chrystusa. Jest to jasno sformułowane
wL.doHebrajczyków1,2.PoczątekEwangeliiJanarównież
dokumentuje to, że wszystko, co istnieje, ma swoje źródło
w Jezusie: „Wszystko przez Nie (= przez słowo = przez
Jezusa) się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się
stało.”(Ew.Jana1,3).

StwórcąjestJezusChrystus
O stwórczej działalności Jezusa czytamy w dalszym ciągu
w L. do Kolosan 1,1617: „bo w Nim zostało wszystko
stworzone: i to,cowniebiosach, i to,conaziemi,byty
widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czyWładze.Wszystko dla Niego i przez
Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie.”W rzeczywistym, widzial
nymświecie,nie istniejenic,coniezostałostworzoneprzez
Jezusa.Ogromnykosmos,zwielomamilionamigalaktyk,jest
tu tak samo zaliczony, jak najbardziej delikatne szczegóły
procesów zachodzących w żywej komórce lub strukturalna
budowaatomu.Jezusjestnietylkosprawcąwszelkiegomikro
imakrokosmosu;Onmatakżezwierzchnictwonadwszystkim.

Ponad to, co widoczne, również niewidzialny dla nas świat
stworzony jest przez Jezusa.Onożywił niebo niezliczonymi
stworzeniami,któreBiblianazywaaniołami.WBoskimStwo
rzeniu,wcałymbogactwieswejróżnorodności,wszystkojest
jednocześnie uporządkowane. Dotyczy to także niewidzial
negoświata.WskazująnatotakiewyrażeniajakTrony,Pano
wania,Władze.

JezusjestnietylkoStwórcątegoświata,lecztakżegwarancją
jego istnienia.WNimwszystkoma swoje oparcie. Po stwo
rzeniu świat nie został pozostawiony samemu sobie. Mocą
swojegoSłowaJezusutrzymujeświat idbao jegoegzysten
cję. Dlatego niemusimy obawiać się kosmicznych katastrof
w rodzaju zderzenia gwiazd, albowypalenia się czywychło
dzeniasłońca.Jezuszadbaoświat,ażdoponownegoswego



przyjścia.Człowiekniewygrałswegoistnienianaloterii,jakto
mniemał noblista Jacques Monod. Zostaliśmy celowo stwo
rzeni, z jasnym określeniem naszej drogi – do Jezusa! Bez
tegocelunaszeżycieniemasensu.

StwórczadzialalnośćJezusa
wStarymTestamencie

WKs.Przysłów8,2224+30czytamy:„Ja hwe mnie 
stworzył,swearcydzieło,przedswymiczynami,od
dawna,odwiekówjestemstworzona,odpoczątku,
nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jesz
cze bezmiar wód nie istniał, ani źródła co wodą
tryskają, ... Ja byłam przy nim mistrzynią.”Użyte
w tłumaczeniu Lutra określenie „mistrzyni” świadczy
również o wykonawczych możliwościach Jezusa w
dzieleStworzenia.Werset26zPsalmu102powołany
jestwNowymTestamenciewL.doHebrajczyków1,10
w odniesieniu do Jezusa: „Tyś, Panie, na początku
osadziłziemię,dziełemteżrąkTwoichsąniebiosa.” 

JakStwórcastworzyłswojedzieła?
Gdypytamy,jakprzebiegałaktstworzenia,Bibliaujawnianam
metodypracyStwórcy:

• poprzezsłowoBoże:Psalm36,6;Ew.Jana1,14
• bezmateriałuwyjściowego:L.doHebrajczyków11,3
• mocąBoga:Jeremiasz10,12
• mądrościąBoga:Psalm104,24;L.doKolosan2,3
• woląBoga:Ks.Rodzaju1,26;Apokalipsa4,11
• poprzezSynaBożego:Ew.Jana1,14;Ew.Jana1,10; 

L.doKolosan1,1517
• napodobieństwocechistotnychJezusa:  

Ew.Mateusza11,29;Ew.Jana10,11.

TeczynnikistałysięskutecznewciągusześciudniStworzenia
świata.Niepodlegająoneprawomprzyrody,dlategomożnaje
pojąć jedynieprzypomocywiary.Dzisiejszeprawaprzyrody
regulują przebiegwydarzeńnaszego świata; onenie są jed
nakprzyczynąleczwynikiemStworzenia.

CojestnamdanewJezusieChrystusie?
Jezus jest fundamentem, na którym możemy budować
naszeżycie.Kasaoszczędnościowa,finansującabudownic



twomieszkaniowe,zachęcaswoichklientównastępującym
sloganem:„Natychcegiełkachmożeciebudować.”OChry
stusiemożemynaprawdępowiedzieć:„Natymfundamencie
możecie oprzeć swoją egzystencję.” Wszystko ma swój
początekwChrystusie:Stworzenie,Biblia,wiara,zbawienie,
pokój,nadzieja,drogadoOjca,celżycia.

Chrystus jestniewzruszonąskałą (1L.doKoryntian10,4),
októrąrozbitezostanąwszystkiesystemywymyśloneprzez
ludzi. Kiedy Bóg mówi: „Wytrącę mądrość mędrców, a
przebiegłośćprzebiegłychzniweczę.”(1L.doKoryntian
1,19), tostaniesię tozasprawąskały–Jezusa. Ideologie,
ateizmy i systemy ewolucyjne zostaną tu rozbite. Rów
nież ich przedstawiciele będą kiedyśmusieli zgiąć kolana
przed Panem (L. do Filipian 2,10), nawet jeżeli jeszcze
terazodrzucają tego „Planistę”, „Konstruktora”, „Stwórcę” i
„Zbawiciela”.

Dlaczegoteoriaewolucji 
jesttakniebezpieczna?

Nie tylko przekazuje nam fałszywy pogląd na świat, lecz
także prowadzi nas do beznadziejności, którą niemiecki
pisarz Jean Paul tak opisał: „Boga nie ma... zdrętwiałe,
nieme nic! Zimna, wieczna konieczność! Szalony przypa
dek... Tak samotny jest każdy w olbrzymim grobowcu
wszechświata!”

Teoria ewolucji utrzymuje, że potrafi wyjaśnić świat bez
Stwórcy.Zwodzikonsekwentnieludzkośćwstronęateizmu,
a z ateistycznym nastawieniem lądujemy, zgodnie z zapo
wiedzią Jezusa, w piekle: „... a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.” (Ew.Marka16,16).Niektórzypróbująokreślić
ewolucjęjakometodępracyBoga.GdybyjednakBógstwo
rzyłewolucję,wtedy:

• nieistniałabypierwszaparaludzi
• niebyłobyteżgrzechupierworodnego,gdyż„agresjajest

kołemnapędowymewolucji”(JoachimIllies)
• wtedyBógustanowiłbyśmierćjakostwórczyśrodek
• wtedyzbawienieprzezJezusa,który,jakoprzeciwieństwo

grzesznegoAdama, nazwany został „ostatnimAdamem”
(1L.doKoryntian15,45),straciłobyracjęistnienia.

Te wypowiedzi dowodzą, że tzw. „ewolucja teistycz
na”podważapodstawowezasadyBiblii i tymsamym



ją neguje. Dlatego tę fałszywą ideęmożemy jedynie
całkowicieodrzucić.

Myślzapierającaoddech
PoznaliśmyJezusajakoStwórcęwszelkichrzeczy.Onjest
tym, który istniał od wieczności i jest Królem Królestwa
Niebieskiego.Jemudana jestwszelkamocwniebie ina
ziemi(Ew.Mateusza28,18).Możemyzatemsformułować
następującąmyślzapierającąoddech?Człowieknakrzyżu,
naGolgocieiStwórcategoŚwiataiwszelkiegożycia,tota
samaOsoba!Zniezgłębionejmiłościdonas,pozwoliłsię
ukrzyżować–niebroniącsię–bydlanasmogłaotworzyć
siębramaNieba.Ktotoodrzuci,traciwszystko:„jakżemy
unikniemykary,jeśliniebędziemysiętroszczyćotak
wielkie zbawienie?” (L. do Hebrajczyków 2,3). Kto Go
przyjmie,wygrawszystko:„Ktosłuchasłowamegoiwie
rzywTego,któryMnieposłał,mażyciewieczne...ze
śmierciprzeszedłdo życia.” (Ew.
Jana5,24).ProściePanaJezusao
przebaczenie wszystkich waszych
grzechów, byście zwycięskowyszli
zSąduBożego,uznajcieGoswoim
osobistymStwórcąiZbawicielem,i
idźciezanim.
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