
LB 04: STWORZENIE 
 

Cele 

• Pokazać, że wg Biblii nasz świat został stworzony przez Boga. 
Przedstawić przebieg procesu stwarzania i wpływ tego faktu na nasz 
obraz Boga, człowieka oraz świata. 

• Pomóc osobie zrozumieć, że Bóg stworzył wszystko, ponieważ On jest 
miłością. 

Wprowadzenie 

Kwestia pochodzenia życia od zawsze fascynowała człowieka. Wielu ludzi 

wierzy w ewolucję, dzięki której życie rozwinęło się samo. Jednak Bóg 

przedstawia zupełnie inne wyjaśnienie, a jest nim stworzenie. Pierwszy rozdział 

Biblii opisuje, w jaki sposób Bóg stworzył naszą planetę oraz człowieka. 

Rozdział drugi wyjaśnia, jak niezwykle kreatywnie Bóg przygotował ogród 

Eden, by umieścić człowieka w tym pięknym domu. 

Księga Rodzaju 1,1 

• Jakim prostym stwierdzeniem rozpoczyna się Biblia? 

Biblia zaczyna się od prostego stwierdzenia, że Bóg stworzył ten świat i to 
zdanie jest punktem wyjścia dla wszystkiego, co jest opisane później.  

• Jak podoba ci się myśl, że nasz świat nie jest dziełem przypadku, ale został 
stworzony przez Boga? 

• Dlaczego ważne jest, abyśmy przyjęli to pierwsze zdanie Biblii jako 
prawdę? 
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Księga Rodzaju 1,2-2,4 

[Należy najpierw przeczytać cały fragment by zapoznać się z jego treścią.]  

• Co Bóg uczynił w poszczególnych dniach stworzenia? 

 

Bóg stworzył przestrzeń Bóg wypełnił tę przestrzeń 

Dzień 1: Światłość Dzień 4: Słońce, księżyc i gwiazdy 

Dzień 2: Niebo (atmosfera) Dzień 5: Ptaki i ryby 

Dzień 3: Ląd i morze  Dzień 6. Zwierzęta lądowe i człowiek 

Dzień 7: Szabat (odpoczynek) 

 

• Jakie wyrażenia się powtarzają?  

Bóg rzekł, oddzielił, nazwał, widział, że to było dobre. I nastał wieczór, 
i nastał poranek – x dzień.  

 

• Czego możemy się nauczyć o naturze Boga, patrząc na sposób, w jaki 
stworzył niebo i ziemię? 

Bóg stworzył życie, ponieważ On jest Miłością i kocha życie. Poza tym Bóg 
kocha ład i porządek. Miał jasny plan, jak wszystko stworzyć. Mówił i jego 
słowa stawały się rzeczywistością. Poświęcał czas, aby ocenić to, co stworzył. 
Patrząc na to, co uczynił, widzimy, że kocha On piękno i różnorodność.  

 

• Czego dowiadujemy się z wersetów 26. i 27. o stworzeniu człowieka? 

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Dał mu pewne swoje cechy 
(np. miłość, społeczność i sprawiedliwość). Dał ludziom możliwość poczęcia 
dziecka, a tym samym mały udział w dziele tworzenia.  
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• Jakie zadanie Bóg dał ludziom? 

• W jaki sposób fakt, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, 
wpływa na to, jak postrzegamy i obchodzimy się z naszymi bliźnimi? Jak 
wpływa to na nasze postrzeganie samych siebie? 

• Co było pokarmem pierwszych ludzi? (w.29) 

• Co sprawiło, że siódmy dzień stał się dniem wyjątkowym? (Rdz 2,2-3) 

• Co Bóg chciał osiągnąć przez ten dzień? 

Pierwsze sześć dni opisuje, co Bóg zrobił. Natomiast siódmy dzień pokazuje, 
DLACZEGO to wszystko zrobił. Bóg odpoczywał nie dlatego, że był zmęczony, 
ale aby mieć społeczność z Adamem i Ewą i dać im przykład. Chciał zbudować 
z nimi relację, aby mogli zrozumieć, jaki On jest. Takie właśnie jest znaczenie 
szabatu. 

 

Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Czego nauczyłeś się o Bogu? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Jak ten temat wpłynie na to, jak żyjesz? 
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