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ŻE GLU JĄC po Pa cy fi ku, Ka rol Dar win dą żył
do za spo ko je nia swej wiel kiej cie ka wo ści po -

zna wa nia na tu ry. Wnio ski do pro wa dzi ły go
do sfor mu ło wa nia idei – jed nak nie wszyst kie by -
ły je go wła sny mi – któ re zu peł nie zmie ni ły świec -
kie i re li gij ne po glą dy świa ta. Po gląd ak cep to wa -
ny do tam te go cza su gło sił, że zie mia by ła mło dą
pla ne tą. Teo ria Dar wi na wy ma ga ła o wie le star szej
pla ne ty i to spo wo do wa ło za cie kłe kon tro wer sje.
Nie mniej jed nak, go rą co wspie ra na przez wy bit -
nych lu dzi, ta kich jak Tho mas H. Hux ley i Ernst H.
Ha ec kel (nie miec ki uczo ny, któ ry wy su nął swą
wła sną teo rię „re ka pi tu la cji”), ewo lu cja sta ła się
teo rią przyj mo wa ną w świe cie na uko wym. Ri -
chard Daw kins, zoo log i au tor, zde kla ro wa ny
uczeń Dar wi na, na zwał go naj więk szym uczo -
nym, ja kie go wy da ła Bry ta nia.

Wy da je się za tem, że Adam i Ewa zo sta li „usu -
nię ci”, a kod DNA zna lazł się w „cen trum” za in te -
re so wa nia. Kod ge ne tycz ny DNA (kwas de ok sy ry -
bo nu kle ino wy), ze swo ją struk tu rą o 64 „sło wach”,
jest od po wie dzial ny za re gu la cję roz wo ju ko mó -
rek u wszyst kich ży wych stwo rzeń. Współ cze śni
dar wi ni ści pod trzy mu ją ten fakt, ja ko do wód pod -
sta wo wych idei Dar wi na. 

Od cza su, gdy w 1859 ro ku po ja wi ło się no wa -
tor skie dzie ło Dar wi na „O po wsta wa niu ga tun -
ków dro gą na tu ral ne go do bo ru”, na uka o ewo lu -
cji nie wąt pli wie pod ko pa ła wia rę mi lio nów lu dzi.
Ba da nia pro wa dzo ne od po nad 150 lat przez na -
ukow ców od Mal thu sa do Men dla ma ją na ce lu
umoc nie nie tej teo rii, mno żąc nie zli czo ne ar gu -
men ty, któ re po zo sta ją w jaw nej sprzecz no ści z Bi -
blij ną na uką o stwo rze niu.

Jak mo żna się by ło spo dzie wać, to wy wo łu je
go rą cą dys ku sję po mię dzy ewo lu cjo ni sta mi a obo -
za mi kre acjo ni stów. W ten bój wkro czył pa pież.
Cho ciaż oświad cze nie Ja na Paw ła II, że „teo ria
ewo lu cji jest czymś wię cej niż hi po te zą” po twier -
dza je dy nie wie lo let ni po gląd ko ścio ła ka to lic kie -
go – ka to lic kie szko ły od daw na uczą ewo lu cji –

jest to zna czą ce pu blicz ne ustęp stwo i z roz cza ro -
wa niem zo sta ło przy ję te przez wie lu chrze ści jan.

ZBA DA NIE TEO RII EWO LU CJI 

PO GLĄD pro po no wa ny przez ewo lu cję, że
no we ga tun ki roz wi ja ją się z przy pad ko wych po -
łą czeń ko du ge ne tycz ne go oraz że ma miej sce od -
ręb ny roz wój iden tycz nych, lecz od izo lo wa nych
od sie bie ga tun ków, sta no wi w za sa dzie pod sta wę
bie żą cych po glą dów w tej dzie dzi nie. 

„Prze ry wa na rów no wa ga”, ro dzaj drga ją cej,
ska czą cej ewo lu cji, któ ra wy twa rza du że zmia ny
w ob rę bie ga tun ków, a na stęp nie zwal nia na dłu -
gi czas, jest in nym spo so bem pa trze nia na tę sa mą
spra wę: czło wiek jest wy two rem na tu ral nej, bez -
oso bo wej si ły. In ny mi sło wy, jest przy pad kiem,
acz kol wiek szczę śli wym. 

S.J. Gould, wio dą cy ame ry kań ski pa le on to log
i je den z głów nych rzecz ni ków ewo lu cji uwa ża, że
ewo lu cyj ne wy ja śnie nie po cho dze nia czło wie ka
wy raź nie wy pie ra tra dy cyj ne po glą dy re li gij ne.
On da lej za uwa ża, że dłu gość ży cia bak te rii
ogrom nie prze wy ższa dłu gość ży cia czło wie ka
na zie mi i że kie dy ro dzaj ludz ki wy gi nie, bak te rie
bę dą żyć na dal. On sto su je do bak te rii stwier dze -
nie, któ re chrze ści jań skie wy zna nia sto su ją do Bo -
ga, że one „by ły, są i bę dą ist nieć”.

Wie lu ewo lu cjo ni stów jest ate ista mi. Oni uczą,
że świat i je go ży cie ro ślin ne oraz zwie rzę ce po -
wsta ło sa mo, bez in te li gent ne go Stwo rzy cie la,
przez se rię prze mian z jed nej for my w dru gą. Jed -
nak teo ria ewo lu cjo ni stów Dar wi na mó wi, że Bóg
stwo rzył ma te rię, jej si ły i pierw szą for mę lub ra -
czej kil ka pierw szych form ży cia ro ślin ne go i zwie -
rzę ce go, któ re od tąd sa me roz wi ja ły się w co raz
wy ższe for my, koń cząc na czło wie ku. Ci ewo lu cjo -
ni ści (wśród któ rych są nie któ rzy księ ża) lu bią
spra wiać wra że nie, że ich teo ria, iż czło wiek po -
wstał z mał py człe ko kształt nej, jest obec nie po -
wszech nie ak cep to wa na przez uczo nych, na -
ukow ców i ogół du chow nych, co wca le nie jest
praw dą. Nie mniej jed nak, po nie waż ta teo ria by -
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EWO LU CJA AEWO LU CJA A BI BLIABI BLIA
„Pan Bóg ukształ to wał czło wie ka z pro chu zie mi i tchnął w je go noz drza

tchnie nie ży cia; i stał się czło wiek isto tą ży ją cą.” 
1 Mo jże szo wa 2:7 (NKJV)



ła i na dal jest wy kła da na w szko łach i uczel niach,
a na wet w wie lu ko ścio łach oraz by ła i na dal jest
po pie ra na w wie lu wy sta wach mu ze al nych, ksią -
żkach, cza so pi smach, ga ze tach, pro gra mach ra -
dio wych i te le wi zyj nych itd., to wie lu lu dzi mniej
lub bar dziej przyj mu je ją, nie my śląc o niej wie le
ani nie roz wa ża jąc na swój wła sny uży tek, czy jest
ona w zgo dzie z ro zu mem, fak ta mi i na uka mi Bi -
blii, czy też nie. Dla te go wła ści we bę dzie zba da nie
tu taj pew nych głów nych ar gu men tów wy su wa -
nych na jej po par cie oraz przed sta wie nie pew -
nych moc nych ar gu men tów prze ciw ko niej. 

Przede wszyst kim na le ży stwier dzić, że ewo lu -
cja zo sta ła zbu do wa na na naj bar dziej prze sa dzo -
nych przy pusz cze niach, któ re przez fakt, że ist nie -
je wiel ka ró żno rod ność w do my słach ewo lu cjo ni -
stów nie zbęd nych dla tej teo rii, do wo dzą swej nie -
rze tel no ści. Nie któ rzy z nich twier dzą, że ludz kość
ist nie je od 2 000 000 lat; in ni przy pusz cza ją, że
od 100 000 lat, a po mię dzy ty mi dwo ma licz ba mi są
nie ma lże nie koń czą ce się wa ha nia. Pra wie żad -
na z tych grup nie zga dza się z in ny mi przy pusz -
cze nia mi. Nie któ rzy z nich sza cu ją wiek zie mi na 50
mi lio nów lat, a in ni na 4 mi liar dy lat. Jed ni wy zna -
cza ją wiek ży cia ro ślin ne go na 3 mi liar dy lat, a in -
ni na 40 mi lio nów lat, z sze ro kim wa chla rzem
zmien no ści po mię dzy ty mi dwie ma skraj no ścia -
mi. Nie któ rzy twier dzą, że wy two rzo ny przez nich
sa mych pi te kan trop (pra czło wiek) żył 750 000 lat
te mu, na to miast in ni uwa ża ją, że ten wy twór ich
wy obraź ni żył 375 000 lat te mu. Pra wie w ka żdym
szcze gó le zwią za nym z aspek tem cza so wym oni
po wa żnie i gwał tow nie nie zga dza ją się z so bą.

Oczy wi ście, roz sąd ni lu dzie, w od ró żnie niu
od tych bu ja ją cych w ob ło kach, od ra zu do strze ga -
ją, że w od nie sie niu do tych kwe stii oni są peł ni
przy pusz czeń, lecz po zba wie ni praw dy, gdyż
w prze ciw nym ra zie by li by w ro zum nej zgod no ści
w tak za sad ni czych spra wach. Pan Dar win
w swych dwóch głów nych dzie łach na te mat ewo -
lu cji, sta wia jąc wnio ski 800 ra zy uży wa okre śleń
wy ra ża ją cych przy pusz cze nie, ta kich jak: „przy -
pusz cza my”, „gdy by śmy mo gli przy jąć”, „być mo -
że”, „mo gło tak być”. On zbu do wał swą teo rię
na ba zie 800 współ za le żnych przy pusz czeń. Sto su -
jąc teo rię zło żo ne go praw do po do bień stwa do tak
skon stru owa nej teo rii i bar dzo po bła żli wie po zwa -
la jąc, by choć je den przy pa dek z je go 800 przy -
pusz czeń był praw dzi wy, to dla te go jed ne go mo -
żli we go przy pad ku praw do po do bień stwo, że on
miał ra cję wy no si 50%. Praw do po do bień stwo te go,
że ta teo ria jest praw dzi wa, jest ta kie, jak je den
do ilo ści zda rzeń, że jest myl na, przed sta wio nych
przez licz bę skła da ją cą się z 241 cyfr (któ ra po wsta -

je, gdy cy frę 2 po mno ży my przez sie bie 800 ra zy;
je śli w jed nym ca lu mie ści się 12 cyfr wiel ko ści na -
szej czcion ki, to licz ba ta zaj mo wa ła by po nad 20 ca -
li, czy li po nad 6 li nii na sze go tek stu!). Teo ria tak
krań co wo nie praw do po dob na ni gdy nie po win -
na być na ucza na ja ko na uka – praw dzi wa wie dza.
Ra czej daw no te mu po win na być odło żo na do akt,
ja ko zbyt nie praw do po dob na, by ją roz wa ża ć. 

Jed nak od rzu ca jąc przy pusz cze nia i spe ku la cje
ewo lu cjo ni stów nie uda waj my się w dru gą skraj -
ność, upie ra jąc się, że stwo rze nie zie mi i przy go to -
wa nie oraz upo rząd ko wa nie jej do za miesz ka nia
przez czło wie ka zo sta ło do ko na ne w bar dzo krót -
kim cza sie. Po win ni śmy za cho wać w umy śle fakt,
że bi blij ny opis nie mó wi nam, ile cza su za ję ło Bo -
gu stwa rza nie zie mi (1 Moj. 1:1) ani jak dłu ga by -
ła prze rwa po mię dzy stwo rze niem zie mi, a wa -
run ka mi opi sa ny mi w w.2, kie dy „zie mia by ła”,
to zna czy ist nia ła, cho ciaż „nie kształt na i pu sta”,
czy też jak dłu go Duch, moc Bo ża, uno sił się, czy -
li za si lał ener gią wo dy, jak jest to opi sa ne w 1 Moj.
1:2, przed roz po czę ciem pierw sze go z „dni” Bo -
skie go po rząd ko wa nia ma te rii na zie mi i przy go -
to wy wa nia jej do za miesz ka nia przez czło wie ka
(1 Moj. 1:3-5). 

DNI Z KSIĘ GI RO DZA JU NIE TRWA ŁY 
24 GO DZI NY

Nie po win ni śmy też przy pusz czać, że te „dni”
by ły je dy nie okre sa mi o 24 go dzi nach, po nie waż
okre śle nie „dzień” za rów no w Bi blii jak i w po -
wszech nym uży ciu, czę sto ozna cza o wie le dłu -
ższy okres. W Bi blii znaj du je my go w uży ciu
do okre su trwa ją ce go 40 lat (Ps. 95:7-10), do okre -
su 1000 lat (2 Pio tra 3:8); a w po wszech nym uży ciu
mó wi my o dniu Lu tra, dniu Wa szyng to na, itp.
Wie my, że „dni” z 1 Moj. 1 nie by ły sło necz ny mi
dnia mi o 24 go dzi nach ka żdy, po nie waż ani słoń -
ce, ani księ życ nie by ły wi docz ne aż do czwar te go

dnia (1 Moj. 1:14-18); ra czej, by ły one dłu gi mi okre -
sa mi. Bi blia wska zu je, że siód my z tych „dni” ma
dłu gość 7 000 lat (zob. Nad szedł Czas, rozdz. II, No -
we Stwo rze nie, s.16 i Fo to dra ma Stwo rze nia); dla te go
lo gicz nie uwa ża się, że po zo sta łe z tych dni ma ją
tę sa mą dłu gość, two rząc okres 49 000 (7x7 000) lat.
Pa trząc na spra wy z te go sta no wi ska, nie ma żad -
nej nie zgod no ści z praw dzi wy mi bi blij ny mi
oświad cze nia mi (ja ko ró żny mi od wy zna nio wych
po glą dów odzie dzi czo nych z ciem nych wie ków)
do ty czą cy mi stwo rze nia, a po twier dzo ny mi wy ni -
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ka mi od kry cia na uko wych fak tów, ja ko ta kich,
choć ist nie je wiel ka sprzecz ność po mię dzy ty mi
stwier dze nia mi, a nie do rzecz ny mi przy pusz cze -
nia mi i spe ku la cja mi ewo lu cjo ni stów. 

BE ZO WOC NE PO SZU KI WA NIE 
„BRA KU JĄ CYCH OGNIW”

Ewo lu cjo ni ści po ru szy li nie bo i zie mię w po -
szu ki wa niu tak zwa nych „bra ku ją cych ogniw”,
szcze gól nie po mię dzy czło wie kiem a mał pą, lecz
ni gdy nie zna leź li ani jed ne go nie za prze czal ne go
ogni wa. Nie któ rzy z nich pro po nu ją czte ry rze -
ko me „bra ku ją ce ogni wa” po mię dzy czło wie kiem
i mał pą – pi te kan tro pa, czło wie ka z He idel ber gu,
czło wie ka z Pilt down i ne an der tal czy ka. Lecz te
ogni wa nie wy trzy mu ją wni kli wych ba dań i więk -
szość na ukow ców szy dzi z nich, szcze gól nie
od cza su, gdy przy po mo cy te stów che micz nych
oraz in ny mi spo so ba mi do wie dzio no, że czło wiek
z Pilt down jest mi sty fi ka cją. 

Na stę pu ją cy opis wska zu je, jak po wsta ły te
rze ko me „bra ku ją ce ogni wa”: Dr Du bo is, żar li wy
ewo lu cjo ni sta, w 1892 ro ku zna lazł w pia skach Ja -
wy ma ły frag ment gór nej czę ści czasz ki, 90 cm da -
lej ząb, a 15 m od te go miej sca na stęp ny ząb i kość
udo wą. On twier dził, że na le ża ły one do te go sa -
me go zwie rzę cia – „bra ku ją ce go ogni wa”! Krót ko
po tym od kry ciu, 24 wy bit nych eu ro pej skich na -
ukow ców zba da ło te czte ry frag men ty. Dzie się ciu
z nich po wie dzia ło, że one na le ża ły do mał py człe -
ko kształt nej; sied miu stwier dzi ło, że na le ża ły
do czło wie ka, a sied miu ko lej nych (by li to ewo lu -
cjo ni ści) uzna ło, że by ły
one bra ku ją cym ogni -
wem. Pro fe sor Vir cow
po wie dział: „Nie ma
żad ne go do wo du na to,
że ko ści te by ły czę ścia -
mi te go sa me go stwo -
rze nia”. Lecz co ewo lu -
cjo ni ści zro bi li z ty mi
dwo ma zę ba mi, ko ścią
udo wą i ma łym frag -
men tem czasz ki? Po -
pro si li „re kon struk to -
ra”, by ko rzy sta jąc ze
swej wy obraź ni, od -
two rzył ca ły ob raz te -
go, co uwa ża li za bra -
ku ją ce ogni wo i na zwa -
li tę nie cie ka wą po stać
pi te kan tro pem! -mał -
po lu dem.

Kil ka ko ści zna le -
zio no w Pilt down,

w An glii oraz nie da le ko He idel ber gu i Ne an der ta -
lu, w Niem czech. Ko ści po łą czo ne z tych trzech
zna le zisk nie wy peł ni ły by na wet ko szy ka o po -
jem no ści jed ne go busz la [bu szel – mia ra ob ję to ści
(po jem no ści) ciał syp kich, np. zbo ża, sto so wa -
na w kra jach an glo sa skich; bu szel amer. – 35,2 l;
bu szel bryt. – 36,4 l – przyp. tłum.], nie mó wiąc już
o wy peł nie niu ca łe go ludz kie go szkie le tu. Ten sam
„re kon struk tor” ze swej wy obraź ni ufor mo wał
z tych kil ku ko ści, trzy „człe ko kształt ne” po sta cie.
Te po sta cie są do kład ny mi ob ra za mi ewo lu cji –
ima gi na cja mi! Rze czy wi ście, są one po mni ka mi
nie sła wy dla ewo lu cji, po śmie wi skiem bio lo gów;
jed nak „zgod nie z pla nem”, one wie lo krot nie by -
ły i nie któ re z nich jesz cze są wy ko rzy sty wa ne
do za szcze pia nia dzie ciom i sła bo ro zu mu ją cym
do ro słym, po glą du o po cho dze niu czło wie ka
od ni ższych zwie rząt. 

Sza leń stwo prób usta le nia cze goś okre śla ne go
ja ko po cho dze nie czło wie ka na pod sta wie nie licz -
nych ska mie lin jest do brze zi lu stro wa ne przez epi -
zod „zę ba za mi lion do la rów” zna le zio ne go na dnie
stru mie nia ja kiś czas te mu. Wy bit ni ewo lu cjo ni ści
uwa ża ją, że po cho dzi on ze szczę ki słyn ne go, uro -
jo ne go „bra ku ją ce go ogni wa” – lecz ich wy obraź nia
do zna ła roz cza ro wa nia, gdy nie dłu go po tem, do -
kład nie ta ki sam ząb zna le zio no w szczę ce dzi ka! 

CZŁO WIEK Z PILT DOWN OSZU STWEM 

Je śli cho dzi o czło wie ka z Pilt down, ogło sze nie
przez Mu zeum Bry tyj skie, że „czasz ka z Pilt down”
jest fal sy fi ka tem, wy wo ła ło jed ną z naj więk szych

sen sa cji w krę gach na -
uko wych.

Ujaw nia jąc, że czło -
wiek z Pilt down był
fał szer stwem, biu le tyn
Mu zeum Bry tyj skie go
wy ja śnił, że pe wien
nie zna ny „eks pert”
na był (a) odła ma ny
przód dol nej szczę ki
po cho dzą cej od du żej
mał py; (b) usu nął
z niej wszyst kie zę by
z wy jąt kiem dwóch
zę bów trzo no wych;
(c) za bar wił szczę kę
tak, by wy glą da ła jak
ska mie nia łe ko ści
czasz ki zna le zio ne
w żwi row ni w Pilt -
down; (d) tak przy go -
to wa ną kość szczę ki
umie ścił w żwi row ni,
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w miej scu, gdzie ko ści by ły zna le zio ne, ro biąc to tak
zręcz nie, że dwaj eks per ci, któ rzy po szu ku jąc ska -
mie nia ło ści, na tknę li się na tę szczę kę, by li prze ko -
na ni, że to miej sce nie zo sta ło na ru szo ne; (e) spre -
pa ro wał kość czasz ki na le żą cą do in nej czasz ki tak,
by wy glą da ła jak ska mie li ny zna le zio ne w żwi row -
ni; (f) spre pa ro wał ząb trzo no wy i spi ło wał go tak,
by wy glą dał jak zę by w szczę ce; (g) umie ścił spre -
pa ro wa ną kość czasz ki, spre pa ro wa ny ząb trzo no -
wy i ska mie nia ły frag ment ko ści czasz ki zna le zio -
ny w żwi row ni w ta kiej po zy cji, że Char les Daw -
son i dr Smith Wo odward uwie rzy li, że one wszyst -
kie by ły praw dzi wy mi ska mie nia ło ścia mi. Te za -
rzu ty by ły wy su nię te przez po sia da ją cych naj wy -
ższe sta no wi ska na uko we, włą cza jąc dr. K.P.
Oakleya z Mu zeum Bry tyj skie go i dr. W.E. Le Gro -
sa Clar ka oraz dr. J.E. We ine ra, pro fe so rów z uni -
wer sy te tu w Oxfor dzie. Wie lu zdol nych na ukow -
ców kwe stio no wa ło po praw ność „re kon struk cji”
tej czasz ki, gdy zo sta ło to do ko na ne po raz pierw -
szy, twier dząc, że ko ści szczę ki na le ża ły do mał py
człe ko kształt nej lub szym pan sa, lecz ich pro te sty
nie by ły bra ne pod uwa gę. 

Co do czło wie ka z He idel ber gu i Ne an der ta lu,
kil ka ko ści, któ re po nich po zo sta ły, wy ka zu je mniej
nie pra wi dło wo ści, niż mo żna zna leźć u wie lu lu dzi
ży ją cych obec nie, nie wspo mi na jąc już o ko ściach lu -
dzi zmar łych, znie kształ co nych przez che micz ne
dzia ła nie zie mi. W isto cie rze czy, wie lu zdol nych
na ukow ców od po cząt ku twier dzi ło, że te zna le zi ska
by ły ko ść mi upo śle dzo nych fi zycz nie lu dzi; wśród
nich by ło wie lu ewo lu cjo ni stów, któ rzy to pod trzy -
my wa li. Mi mo to, ma jąc tak pry mi tyw ne oszu stwa
ja ko do wód, płyt ko my ślą cy ewo lu cjo ni ści twier -
dzą, że po cho dze nie czło wie ka od małp człe ko -
kształt nych jest udo wod nio ne na uko wo!

ŚWIA DEC TWO SA MYCH 
EWO LU CJO NI STÓW

Nie któ re świa dec twa ewo lu cjo ni stów, prze -
ciw nych twier dze niom sprzy ja ją cym rze ko mym
„bra ku ją cym ogni wom”, bę dą tu taj wła ści we i dla -
te go za cy tu je my je. Pro fe sor Was sman mó wi: „Ist -
nie ją licz ne ska mie nia ło ści małp, któ rych szcząt ki
znaj du ją się w ró żnych war stwach od dol ne go
eoce nu aż po epo kę alu wial ną, lecz nie zna le zio -
no żad ne go związ ku po mię dzy hi po te tycz ny mi
for ma mi ro do wy mi przod ków, a współ cze snym
czło wie kiem. Ca ły hi po te tycz ny ro do wód czło -
wie ka nie jest pod trzy my wa ny przez ża den ska -
mie nia ły ro dzaj ani ża den ska mie nia ły ga tu nek”.
Dar win mó wi: „Kie dy do cho dzi my do szcze gó -
łów, nie mo że my udo wod nić, że ja ki kol wiek ga -
tu nek uległ zmia nie”. H.G. Wells, naj bar dziej fan -
ta zyj ny ewo lu cjo ni sta, w swej hi sto rii na stro nie

69 przy zna je: „Nie mo że my po wie dzieć, że pi te -
kan trop jest bez po śred nim przod kiem czło wie -
ka”. Na stro nie 116 po da je dia gram uka zu ją cy, że
żad ne z czte rech rze ko mych „bra ku ją cych
ogniw”, nie mo gło być przod kiem ludz ko ści, po -
nie waż by ło ostat nim ze swe go ga tun ku i ja ko ta -
kie nie mia ło żad nych po tom ków. 

Dr Osborn, in ny wy bit ny ewo lu cjo ni sta, mó wi,
że czło wiek z He idel ber gu „nie wy ka zu je żad nych
zna mion, by miał być ogni wem po śred nim po -
mię dzy czło wie kiem a mał pą człe ko kształt ną”. Na -
stęp nie, na te mat zę bów ne an der tal czy ka, mó wi:
„Ta jed na szcze gól na ce cha wy klu czy ła ne an der -
tal czy ka z przod ków ra sy ludz kiej”. Wiel ki ana -
tom, prof. Co pe, mó wi: „Kość udo wa [pi te kan tro -
pa] na le ży do czło wie ka; w żad nym sen sie nie jest
to ogni wo łą czą ce”. Dr Or chard oświad cza:
„Szcząt ki, któ re zna le zio no w związ ku z tą spra wą
[te czte ry fał szer stwa], są bar dzo nie licz ne; a co
do ich zna cze nia ostro spie ra ją się sa mi na ukow cy
– za rów no co do ich wie ku, jak i te go czy na le ża -
ły do lu dzi, czy zwie rząt, czy też by ły [ludz ki mi]
nie pra wi dło wo ścia mi w bu do wie”. Prof. Bron co
z In sty tu tu Geo lo gii i Pa le on to lo gii Uni wer sy te tu
w Ber li nie, po twier dza, że czło wiek po ja wia się
na gle w czwar to rzę dzie. Pa le on to lo gia nie mó wi
nam nic na ten te mat – ona nie wie nic o przod -
kach czło wie ka”. Z ty mi uwa ga mi po zo sta wia my
te czte ry fal sy fi ka ty ła two wier no ści tych, któ rzy
lu bią być oszu ki wa ni, choć w swej za ro zu mia ło ści
uwa ża ją się za mą drych. Jak stwier dził Do uglas
De war, F.Z.S., pi szą cy na ten te mat w Świa to wym
Prze glą dzie Na uki: „Ca ły ob raz jest prze krę co nym
i wy so ce spor nym do wo dem”. 

OB RA ZY W JA SKI NIACH 
NIE SĄ DO WO DEM 

In ny mi zer ny ar gu ment ofe ro wa ny przez
ewo lu cjo ni stów jest na stę pu ją cy: W pew nych głę -
bo kich, ciem nych ja ski niach, szcze gól nie w Al ta -
mi ra, w Hisz pa nii, znaj du ją się ma lo wi dła i fre ski
ró żnych zwie rząt, a nie któ re z tych zwie rząt już
nie ist nie ją. Oni twier dzą, że te ob ra zy ma ją od 25
000 do 50 000 lat. Lecz we dług ich wła snych słów,
w cza sach ich mał po lu dów nie był zna ny ogień,
po chod nie, łu czy wa itp. Za tem te ob ra zy mu sia -
ły po wstać w ciem no ści. Lecz kto był by w sta nie
na ma lo wać ja ki kol wiek ob raz, któ ry do brze od -
twa rzał by po do bi zny zwie rząt, w ta kich ciem no -
ściach? Oczy wi ście nie mał po lu dy! Jak mał po lud
wie dział, w ja ki spo sób zmie szać ze so bą far by, by
po wsta ły ko lo ry brą zo we, czer wo ne, czar ne, żół -
te i bia łe po ja wia ją ce się w tych ob ra zach? Jak
mał po lu dy by ły w sta nie skon stru ować dra bi ny
i rusz to wa nia po trzeb ne do po wsta nia tych ob ra -
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zów? Jak to mo żli we, że ko lo ry po zo sta ją tak czy -
ste w tych wil got nych pie cza rach od 25 000 do 50
000 lat? Czy te za rzu ty nie oba la ją teo rii o wy ko -
na niu tych ma lo wi deł przez mał po lu dy i nie
wska zu ją, że ja kiś współ cze sny ar ty sta, uży wa jąc
no wo cze sne go sprzę tu i wy ko rzy stu jąc swą wła -
sną wy obraź nię, co jest mi le wi dzia ne w sztu ce,
lecz nie w na uce, był twór cą tych ob ra zów? Jak
bar dzo po zba wio na praw dzi wych do wo dów mu -
si być teo ria, któ ra ucie ka się do tak nie spraw dzo -
nych ar gu men tów! 

RZE KO ME OR GA NY SZC ZĄT KO WE 
NIE SĄ DO WO DEM 

Ewo lu cjo ni ści od wo łu ją się do rze ko mych na -
rzą dów szcząt ko wych w ludz kim cie le, któ re przy -
pusz czal nie nie peł nią żad nej funk cji – ja ko do wo -
dów, że zo sta ły one odzie dzi czo ne po przod kach
nie bę dą cych ludź mi. Ich ulu bio nym or ga nem
szcząt ko wym jest wy ro stek ro bacz ko wy. We dług
nich to do wo dzi, że czło wiek po cho dzi od ja kie goś
zwie rzę cia, któ re mu on do cze goś słu żył. Lecz oni
twier dzą, że czło wie ko wi jest on nie po trzeb ny
(z wy jąt kiem ewo lu cjo ni sty, któ ry po trze bu je go,
by udo wod nić [?] swo je po cho dze nie od przod -
ków, któ re go po trze bo wa ły). Lecz gdy na uki me -
dycz ne i chi rur gia bar dziej się roz wi nę ły to stwier -
dzo no, że wy ro stek po sia da pew ną funk cję. Po od -
kry ciu, że oso by nie ma ją ce wy rost ka cier pią na za -
par cia, wy bit ne au to ry te ty w dzie dzi nie me dy cy -
ny i chi rur gii, po do kład nych ba da niach do szły
do wnio sku, że wy ro stek ro bacz ko wy jest umiej -
sco wio ny na po cząt ku okrę żni cy, by wspo ma gać
pro ces wy da la nia i dla te go przy czy nia się do za po -
bie ga nia za par ciom. Oczy wi ście zna le zio no tu taj
bar dzo in te re su ją cy uży tek dla te go, tak zwa ne go
„na rzą du szcząt ko we go”, ku nie szczę ściu ewo lu -
cjo ni stów, któ rzy za wsze są spra gnie ni do wo dów
swe go po kre wień stwa ze zwie rzę ta mi – na tym
punk cie wy ka zu jąc co naj mniej swe umy sło we
po kre wień stwo z osłem. Ten ar gu ment z wy rost -
kiem, je śli w ogó le miał by ja kąś war tość, to prze -
ma wiał by za na szym po cho dze niem od szczu ra
ra czej, niż od mał py, gdyż szczur pro por cjo nal -
nie ma więk szy wy ro stek.

TE STY KRWI NIE STA NO WIĄ 
DO WO DU EWO LU CJI 

Te sty krwi są ko lej nym ar gu men tem, któ ry
ewo lu cjo ni ści wy su wa ją w obro nie swej teo rii.
Oni przed sta wia ją na stę pu ją cy ar gu ment: Krew
psa wstrzyk nię ta ko nio wi, za bi ja go; lecz krew
czło wie ka wstrzyk nię ta mał pie, wy rzą dza jej
nie znacz ną krzyw dę. Ro zu mu ją za tem, że pies
i koń nie są ści śle ze so bą zwią za ne, pod czas
gdy czło wiek jest bli sko spo krew nio ny z mał -

pą. W od po wie dzi stwier dza my: „Krew psa jest
tru ją ca dla więk szo ści zwie rząt, pod czas gdy
krew i su ro wi ca owcy, ko zy i ko nia nie są tru ją -
ce dla in nych zwie rząt ani dla czło wie ka. Dla te -
go su ro wi ce są za zwy czaj pro du ko wa ne z tych
zwie rząt, szcze gól nie z ko nia. Żad na su ro wi ca
prze zna czo na dla lu dzi, nie jest wy twa rza -
na z małp, gdyż nie po ma ga ona czło wie ko wi.
Fak ty te do wo dzi ły by, że czło wiek jest bli żej
spo krew nio ny z owcą, ko zą i ko niem niż z mał -
pą, je śli te sty krwi w ogó le ma ją ja kie kol wiek
zna cze nie dla oma wia nej kwe stii.

TEO RIA RE KA PI TU LA CJI

Ewo lu cja wy my śli ła po gląd zwa ny teo rią re ka -
pi tu la cji, zgod nie z któ rą ewo lu cjo ni ści utrzy mu -
ją, że ludz ki płód w cza sie kil ku pierw szych ty go -
dni ist nie nia prze cho dzi przez wszyst kie eta py
ni ższych ga tun ków, tzn. ca ła hi sto ria ewo lu cji jest
rze ko mo po wta rza na w pierw szych kil ku ty go -
dniach ludz kie go ży cia em brio nal ne go. Py ta my:
w ja ki spo sób te rze ko me zmia ny ty się cy ga tun -
ków zwie rząt mo gą mieć miejsce w cią gu kil ku ty -
go dni? To by ło by fi zycz nie nie mo żli we. Zmia ny
przy pi sy wa ne przez ewo lu cję śro do wi sku mu sia -
ły by mieć do swe go za ist nie nia te sa me wa run ki
– co jest nie mo żli we w śro do wi sku em brio nu.

Ja kie kol wiek po do bień stwo ludz kie go em brio -
nu do in nych zwie rząt jest wy ni kiem fak tu, że
mą dry Stwór ca u wszyst kich ssa ków użył tej sa -
mej pod sta wo wej struk tu ry, któ ra ja ko ta ka mu -
si po ja wiać się we wcze snych eta pach wszel kie go
em brio nal ne go ży cia, a ró żni ce spo wo do wa ne od -
ręb no ścią ta kich ga tun ków mu szą wy stę po wać
póź niej, tzn. gdy już roz wi nie się pod sta wo wa
struk tu ra ssa ka. Pod sta wo we ele men ty po dob -
nych wy na laz ków ka żdy wy na laz ca uczy nił by
w po dob ny spo sób. Tak sa mo uczy nił Bóg. Fakt
ten jest tak da le ki od po twier dze nia ewo lu cji
z punk tu wi dze nia po do bień stwa wcze snych eta -
pów ludz kie go em brio nu do em brio nów in nych
ssa ków, jak wschód jest da le ki od za cho du. Ta kie
zró żni co wa nie wśród po do bieństw znaj du je my
wszę dzie – żad ne dwa li ście, choć bar dzo po dob -
ne, nie są do kład nie ta kie sa me; po dob nie żad ne
dwie ludz kie twa rze, dwie gó ry, dwa drze wa czy
ja kie kol wiek in ne dwie rze czy. Teo ria re ka pi tu la -
cji, kie dyś po wszech nie ak cep to wa na tak jak teo -
ria ewo lu cji, jest obec nie po wa żnie kwe stio no wa -
na przez naj zdol niej szych na ukow ców i od rzu ca -
na przez wie lu z nich. Po wy ższe uwa gi z pew no -
ścią wy ka zu ją, że ewo lu cja nie jest w sta nie udo -
wod nić sie bie rze ko mą re ka pi tu la cją wszyst kich
ga tun ków zwie rząt w po cząt ko wych ty go dniach
em brio nal ne go ży cia.
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TAK ZWA NY „WIEK RO ZU MU” 

Ewo lu cjo ni ści wska zu ją ta kże na wspa nia łe wy -
na laz ki i wzrost wie dzy w na szych cza sach ja ko
do wód ewo lu cji dzia ła ją cej w czło wie ku, sta le pod -
no szą cej go do wy ższych po zio mów ist nie nia. Dla
płyt ko my ślą ce go czło wie ka wy da je się to być sil -
nym do wo dem na po par cie ewo lu cji. Jed nak
po prze ana li zo wa niu „do wód” ten upa da.
Po pierw sze, na praw dę nie wie lu jest praw dzi wy mi
wy na laz ca mi. Po dob nie, nie wie lu lu dzi jest rze czy -
wi sty mi wy na laz ca mi no wych my śli, po mi mo sze -
ro ko roz po wszech nio nej wie dzy. Gdy by ewo lu cja
by ła praw dzi wa, więk szość z ludz ko ści by ła by wiel -
ki mi wy na laz ca mi i my śli cie la mi. Lecz tak nie jest;
naj więk sze dzie ła ma lar stwa, rzeź by, ar chi tek tu ry,
po ezji, mu zy ki, kra so mów stwa, my śli po li tycz nej,
fi lo zo fii, hi sto rii czy re li gii nie na le żą do na szych
cza sów. Za prze cza my za tem, że lu dzie po sia da ją
obec nie więk sze zdol no ści niż po przed nio. 

A co po wie my o ich twier dze niach wzro stu
wie dzy i wy na laz ków ja ko do wo dzie ewo lu cji?
Od po wia da my, że ten wzrost z po wo du swe go
na głe go i szyb kie go cha rak te ru, tak prze ciw ne go
po wo li dzia ła ją cym rze ko mym spo so bom ewo lu -
cji, mu si być wy ni kiem ro sną cej wie dzy, któ rej
w „cza sie koń ca„(Dan. 12:9), od 1799 ro ku, Bóg
udzie la ludz ko ści, przy go to wu jąc dwie rze czy: (1)
oba le nie kró le stwa sza ta na, (2) po trze bę szyb kie go
usta no wie nia Kró le stwa Bo że go na zie mi. Szcze -
gól na wie dza na szych cza sów by ła czę ścio wo za -
mie rzo na do ujaw nie nia ze psu tych pod staw kró -
le stwa sza ta na, w ce lu przy go to wa nia ludz ko ści
do oba le nia je go obec nej po zy cji na zie mi. Po nad -
to jest to czę ścio wo w ce lu umo żli wie nia lu dziom
do ko na nia te go znisz cze nia po wsta ło wie le szcze -
gól nych wy na laz ków na szych cza sów. Kon struk -
tyw ne wy na laz ki na szych dni są ta kże prze wi -
dzia ne przez Bo ga w ce lu przy go to wa nia wa run -
ków w ludz kim spo łe czeń stwie dla po trzeb i po -
stę pu Ty siąc le cia. To wła śnie z tych po wo dów
prze ży wa my tak wiel ki wzrost wie dzy i wy na laz -
czo ści, szcze gól nie ce chu ją cy na sze cza sy i prze wy -
ższa ją cy pod tym wzglę dem wszyst kie in ne wie -
ki. Po przed nia wie dza sta ła się przy czy ną tej obec -
nej, po nie waż mi nio ne po ko le nia prze ka zu ją swą
wie dzę na stęp nym. Tak więc w na szej pod sta wo -
wej wie dzy opie ra my się na bar kach po przed nich
ge ne ra cji. Tak by ło od cza su wy na le zie nia dru ku
w 1440 ro ku, a wraz z wpro wa dze niem do ludz -
kie go spo łe czeń stwa in ter ne tu, we szli śmy w no wy
wiek roz po wszech nia nia wie dzy w tak sze ro kim
krę gu od bior ców jak ni gdy do tąd. 

Szcze gól na wie dza i wy na laz ki na szych cza -
sów nie na sta ły w spo sób, w ja ki we dług ewo lu cjo -

ni stów dzia ła ewo lu cja – po wo li i stop nio wo, lecz
na gle i szyb ko, je śli po rów na my je z ty mi
przed 1799 ro kiem. Do pie ro od te go cza su, po -
cząw szy od pierw szej ło dzi pa ro wej, tem po wy na -
laz ków i wie dzy za czę ło szyb ko wzra stać. Fak ty te
nie do wo dzą, że zwięk szy ły się zdol no ści czło wie -
ka, lecz po ro ku 1799 znacz nie, szyb ko i na gle
wzro sły spo sob no ści uży wa nia tych zdol no ści.
Fak ty te oba la ją za tem ewo lu cję i do wo dzą Bo -
skiej opatrz no ści, któ ra od „Cza su koń ca” (Dan.
8:17; 12:4) stwa rza szcze gól ne mo żli wo ści roz wo -
ju wie dzy i mno że nia wy na laz ków, ja ko przy go -
to wa nie do znisz cze nia kró le stwa sza ta na oraz dla
po trzeb Kró le stwa Bo że go na zie mi. A za tem na -
szych dni nie ce chu je zwięk szo na zdol ność, lecz
zwięk szo ne spo sob no ści wy ko rzy sty wa nia na -
szych zdol no ści, co oczy wi ście oba la ewo lu cję, któ -
ra ozna cza wzrost zdol no ści. 

MEN DE LIZM PRZEC ZY EWO LU CJI 

Kil ka z nie daw no od kry tych na uk, mię dzy in -
ny mi men de lizm, prze czy ewo lu cji. Ogrom ną licz -
bą eks pe ry men tów na ży ciu ro ślin nym i zwie rzę -
cym Men del udo wod nił kil ka na tu ral nych praw
dzie dzicz no ści. Jed nym z nich jest to, że pierw sze
po tom stwo po zy tyw nej (do mi nu ją cej) i ne ga tyw -
nej (re ce syw nej) ro śli ny czy zwie rzę cia dzie dzi -
czy po ro dzi cu do mi nu ją cym. W dru gim po ko le -
niu prze wa ża do mi nu ją ce, lecz po ja wia się ta kże
re ce syw ne. W trze cim i czwar tym po ko le niu oby -
dwa po ja wia ją się mniej wię cej w tych sa mych ilo -
ściach. Je śli wy so ką od mia nę gro chu skrzy żu je my
z kar ło wa tą, po tom stwo jest wy so kie; w dru gim
po ko le niu wy stę pu ją oby dwa, lecz wy so ka od -
mia na jest w pro por cji 3 do 1. W trze cim i czwar -
tym po ko le niu są one mniej wię cej rów ne ilo ścio -
wo; je śli jed nak kar ło wa te ule gną sa mo za py le niu,
wszyst kie na stęp ne po ko le nia bę dą kar ło wa te.
Eks pe ry men ty na kwia tach, kró li kach, ko tach,
szczu rach, psach itp. do wio dły te go sa me go. Pra -
wo to w od nie sie niu do czło wie ka i małp po win -
no spra wić, że w pew nych ludz kich po ko le niach
po win na po ja wić się mał pa. Po dob nie po win ni -
śmy się spo dzie wać lu dzi, któ rzy ma ją re ce syw ne
ce chy na wią zu ją ce do małp. Lecz nic ta kie go się
nie dzie je, co wska zu je, że w czło wie ku nie ma
ani odro bi ny mał py.

HY BRY DY – OBA LE NIEM EWO LU CJI 

Gdy by ewo lu cja by ła praw dą i je den ro dzaj
roz wi jał by się w in ny, hy bry dy by ły by nie odzow -
ne do jej funk cjo no wa nia. Wia do mo jed nak, że
wszyst kie krzy żów ki są bez płod ne, co jed no znacz -
nie prze czy ewo lu cji. Bez płod ność krzy żó wek do -
wo dzi, że re gu łą roz mna ża nia jest Bo skie pra wo, że
wszyst ko po win no roz mna żać się „we dług ro dza -
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ju swe go”. Tym spo so bem sa ma na tu ra oba la ewo -
lu cję przez swój je dy ny mo żli wy spo sób dzia ła nia
– za cho wa nie roz wi nię tych zdol no ści przez roz -
mna ża nie się z in ny mi, lecz po krew ny mi ga tun ka -
mi. Ga tun ki nie zmie nia ją się ani nie łą czą z in ny -
mi, by wy two rzyć no we sta łe ga tun ki. Psy i ko ty
nie krzy żu ją się i nie two rzą no wych ga tun ków.
Kil ka bli sko spo krew nio nych ga tun ków jest tak
do sie bie po dob nych, że trud no stwier dzić, czy są
one ró żny mi ga tun ka mi, czy też od mia na mi te go
sa me go ga tun ku, jak na przy kład osioł i klacz. One
czę sto krzy żu ją się, lecz po tom stwo jest bez płod ne.
To sa mo do ty czy ze bru li, po tom ka ze bry i kla czy,
jak rów nież wszyst kich in nych bli sko spo krew nio -
nych ga tun ków. Czło wiek i mał pa nie mo gą zro -
dzić po tom stwa, co do wo dzi, że nie są na wet bli sko
spo krew nio ny mi ga tun ka mi. Gdy by jed nak ewo -
lu cja by ła praw dzi wa, mie li by śmy wie le po dob -
nych krzy żó wek z po wsta wa niem płod ne go po -
tom stwa. We dług wła sne go świa dec twa Dar wi na,
na wet krzy żów ki ro ślin nie są trwa łe. Wszyst ko to
po twier dza Bo skie pra wo, że ża den ro dzaj nie zro -
dził żad ne go in ne go ga tun ku z wy jąt kiem wła sne -
go. Lecz na wet gdy by ga tun ki mo gły się krzy żo -
wać i w ten spo sób two rzyć no we, trwa łe ga tun ki,
na co zu peł nie bra ku je do wo dów, to nie mo gły by
te go czy nić ro dza je, na wet w naj bar dziej wy bu ja -
łej wy obraź ni. Mi mo to ewo lu cja mu si za kła dać tę
nie mo żli wość. Z pew no ścią jest to bez rad na i bez -
na dziej na teo ria. Stan dar do wy słow nik an giel ski
pod ha słem „hy bry dyzm” stwier dza: „Hy bry dyzm
jest jed ną z naj więk szych prze szkód do po wszech -
ne go przy ję cia za sa dy ewo lu cji”.

PSZC ZO ŁY I MRÓW KI OBA LA JĄ EWO LU CJĘ 

Prze ciw ko ewo lu cji prze ma wia fakt, że nie któ -
re owa dy po sia da ją więk szą wie dzę i prak tycz ne
zdol no ści niż mał py. Da je my ja ko przy kład
pszczo łę i mrów kę. Po sia da ją one or ga ni za cję spo -
łecz ną o wie le prze wy ższa ją cą or ga ni za cję małp
i z pew no ścią prze ści ga ją je w zdol no ści bu do wa -
nia, rzą dze nia i ży cia spo łecz ne go. Po sia da ją ar -
mię, stra żni ków, po li cję, są dy, któ re wy mie rza ją
ka ry oraz wy ko naw ców tych kar. Po sia da ją wy so -
ce zor ga ni zo wa ne spo łe czeń stwo z kró la mi, kró lo -
wy mi, szlach tą, po spól stwem, wy ższy mi i ni ższy -
mi nie wol ni ka mi itp. Pszczo ła bu du je ko mór kę
mio do wą w geo me trycz nym kształ cie sze ścio kąt -
ne go gra nia sto słu pa, któ ry, jak do wo dzi te go ana -
li za ma te ma tycz na, jest naj bar dziej eko no micz ny
pod wzglę dem prze strze ni i ma te ria łu. Ka żda
z tych ko mó rek jest do sko na ła sa ma w so bie i do -
sko na le do pa so wa na do są sia du ją cych z nią ko mó -
rek. Rój pszczół bu du je je, na wet w ciem no ści,
z wy bor ną zręcz no ścią. Je śli ewo lu cja jest praw dzi -

wa, dla cze go zdol no ści te, wciąż się roz wi ja ją ce,
nie zo sta ły prze ka za ne ich rze ko mym po tom kom
w póź niej po wsta łych ga tun kach? Mał pa w swym
ży ciu spo łecz nym oraz swych czyn no ściach, na -
wet nie zbli ża się do stop nia bie gło ści osią  gnię te -
go przez pszczo ły i mrów ki. Gdy by jed nak ewo lu -
cja by ła praw dzi wa, mał pa – bę dą ca rze ko mo
o wie le póź niej roz wi -
nię tym ga tun kiem niż
pszczo ły i mrów ki – po -
win na stać przy naj -
mniej o ty le wy żej
w roz wo ju od nich, o ile
czło wiek stoi wy żej
w roz wo ju od mał py.
Co wię cej, in te li gen cja
pszczół i mró wek w pra cy itp. nie po cho dzi od ich
ro dzi ców dro gą dzie dzicz no ści, po nie waż wszyst -
kie ro bot ni ce są bez płod ne. Trut nie są ich oj ca mi,
a kró lo we, któ re po za zno sze niem jaj, nic nie ro bią,
są ich mat ka mi. Za tem ma my tu taj fakt roz wo ju,
któ ry jest cał ko wi cie nie za le żny od ewo lu cji i któ -
re mu ewo lu cja nie mo że ofe ro wać żad ne go wy ja -
śnie nia. Stwo rze nie jest je dy nym roz wią za niem
tej spra wy: Bóg ob da rzył pszczo ły i mrów ki in te -
li gen cją, któ rej nie po sia da ją na wet naj wy ższe z ni -
ższych zwie rząt i któ ra nie wy stę pu je w ga tun -
kach po śred nich. Gdy by jed nak ewo lu cja by ła
praw dzi wa, wszyst kie rze ko me póź niej sze ga tun -
ki, w co raz więk szym stop niu prze wy ższa ły by
pszczo ły i mrów ki, cze go z wy jąt kiem czło wie ka
nie wy ka zu ją. 

EWO LU CJA SPR ZE CI WIA SIĘ BI BLII 

Bi blij ny opis stwo rze nia czło wie ka, jak po da ny
w księ dze Ro dza ju, stwier dza, że czło wiek zo stał
stwo rzo ny nie ja ko mi krob czy pro to pla zma ani
też na je den krok od mał py, lecz „na ob raz Bo ży
stwo rzył go” (1 Moj. 1:27). Czło wiek zo stał stwo -
rzo ny na umy sło wy, mo ral ny i re li gij ny ob raz Bo -
ga (nie na fi zycz ny ob raz Bo ga, po nie waż Bóg jest
isto tą du cho wą, na to miast czło wiek ma in ną na tu -
rę – ludz ką, cie le sną, ziem ską). Ta myśl o pier wot -
nej do sko na ło ści czło wie ka jest po świad czo -
na przez wie le in nych bi blij nych stwier dzeń.
Z kon tek stu (w.31) do wia du je my się, że Bóg po pa -
trzył na Swo je stwo rze nie z apro ba tą, uzna jąc je
za „bar dzo do bre”; w 5 Moj. 32:4 czy ta my o Bo gu
ja ko o Mi strzu, któ re go „dzie ło jest do sko na łe”;
w Psal mie 8:5-8 (KJV) czy ta my, „Uczy ni łeś go
[czło wie ka Ada ma] tro chę mniej szym od anio łów
i uko ro no wa łeś go chwa łą i ho no rem [umy sło -
wym, mo ral nym i re li gij nym po do bień stwem
do swo je go Stwór cy]. Spra wi łeś, by pa no wał
nad dzie ła mi Two ich rąk; wszyst ko pod da łeś
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pod je go no gi; wszyst kie owce i wo ły, na wet dzi -
kie zwie rzę ta, pta ki w po wie trzu i ry by w mo rzu”.
W Kazn. 7:29 czy ta my, że „Bóg stwo rzył czło wie -
ka do bre go, ale oni uda li się za roz ma ity mi my śla -
mi”, a Łuk. 3:38 mó wi, że Adam był „sy nem Bo ga”. 

Lecz ewo lu cja, za rów no w swych ate istycz nych
jak i Dar wiń skich for mach, ka te go rycz nie sprze ci -
wia się świa dec twu bi blij ne mu – ona za prze cza,
że czło wiek pier wot nie zo stał stwo rzo ny na ob raz
i po do bień stwo Bo ga, do sko na ły we wszyst kich
swo ich zdol no ściach – fi zycz nych, umy sło wych,
mo ral nych i re li gij nych. Ten sprze ciw oczy wi ście
po cią ga za so bą za prze cza nie, że czło wiek był
na pró bie do ży cia, w do sko na łych wa run kach i że
od padł od do sko na ło ści (pod wzglę dem fi zycz -
nym, umy sło wym, mo ral nym i re li gij nym) do grze -
chu i śmier ci. Lecz jak ewo lu cjo ni ści mo gą nie od -
rzu cać tych bi blij nych na uk (Rzym. 5:12-20; 8:18-21;
1 Kor. 15:21,22), sko ro swój po gląd na ten te mat
(a wśród nich są na wet księ ża) wy ra ża ją na stę pu -
ją co: „Je śli czło wiek upadł, upadł w gó rę”. Nie mo -
żli wość upad ku w gó rę wy ka zu je nie do rzecz ność
ta kie go rze ko me go upad ku i ob ja wia brak lo gi ki
w my śle niu tych, któ rzy pro pa gu ją ta ki po gląd.
Za prze cza jąc upad ko wi czło wie ka od do sko na ło ści
do grze chu i śmier ci, z ko niecz no ści od rzu ca ją bi -
blij ne an ti do tum na upa dek czło wie ka: okup i je go
re zul tat – re sty tu cję (Dz.Ap. 3:19-21; zo bacz Bo ski
Plan Wie ków, rozdz. IX, szcze gól nie pod ty tuł „Re -
sty tu cja a Ewo lu cja”). Jak pew ne jest, że „wszy scy
świę ci pro ro cy od za ło że nia świa ta” mó wi li o „cza -
sach re sty tu cji wszyst kich rze czy”, tak pew ne jest,
że teo ria ewo lu cji jest w ja skra wej sprzecz no ści
wo bec wy po wie dzi Bo ga za po śred nic twem
wszyst kich Je go świę tych pro ro ków. W tym wzglę -
dzie nie ma żad nej płasz czy zny kom pro mi su i im
szyb ciej wszy scy opo wie dzą się po zy tyw nie w tej
kwe stii, w zgod no ści z Pi smem Świę tym, tym le piej
dla nich – wszy scy po win ni śmy sta rać się, by Bóg
był praw dzi wy, choć ka żdy czło wiek miał by być
kłam cą (Rzym. 3:4). 

Je śli pierw szy czło wiek był za le d wie o je den
krok od mał py, to jak do sko na ły czło wiek – Je zus
– mógł być wy ma ga ny ja ko okup (rów no wa żna
ce na, 1 Tym. 2:6) za nie go? Na wet naj bar dziej zde -
gra do wa ny z na sze go ro du, od je go rze ko mej
ewo lu cji z mał py, był by wię cej niż rów no wa żną
ce ną za mał po lu da. Co wię cej, ta ka zde gra do wa -
na isto ta nie mo gła by spra wie dli wie być po sta -
wio na na pró bie do ży cia. Stąd ża den okup nie mógł -
by spra wie dli wie być od niej wy ma ga ny. Rów -
nież re sty tu cja by ła by nie opi sa nym prze kleń -
stwem dla ludz ko ści; po nie waż ona ozna cza po -
wrót do pier wot ne go sta nu – do sta nu mał po lu da

przez ewo lu cję; na to miast Bi blia pod trzy mu je re -
sty tu cję, ja ko na dzie ję dla ludz ko ści na po wrót
do ludz kiej do sko na ło ści (Dz.Ap. 3:19-21). 

Je śli cho dzi o Bi blię, za miast być na tchnio nym
ob ja wie niem, dla ewo lu cjo ni sty ona wy raź nie jest
wy two rem lu dzi i to nie zbyt od bie ga ją cych
od mał po lu da i jest nie zdol na do za spo ko je nia
roz wi nię tych po trzeb te go „wie ku ro zu mu”. Swo -
je li te rac kie wy two ry ewo lu cjo ni ści po strze ga ją
oczy wi ście ja ko re li gij nie wiel ce prze wy ższa ją ce
Bi blię. Za miast Bo skie go pla nu wie ków, ewo lu cja
sta je się dla nich nie pla no wa nym wy pad kiem na -
tu ry, a ksią żki Dar wi na sta ją się ich Bi blią, z cze go
on sam zda wał so bie spra wę i cze go do wo dem są
na stę pu ją ce sło wa: „By łem mło dym czło wie kiem
z nie u kształ to wa ny mi ide ami. Rzu ca łem py ta nia
i wy su wa łem przy pusz cze nia, cią gle dzi wiąc się
wszyst kie mu; i ku mo je mu zdu mie niu te po glą dy
roz cho dzi ły się lo tem bły ska wi cy, a lu dzie uczy ni -
li z nich re li gię”. Ma my tu taj rze czy wi sty re zul tat.
Oni od rzu ci li bi blij ne wy ja śnie nia o stwo rze niu
czło wie ka i za stą pi li je teo rią Dar wi na. 

Nikt z praw dzi wie wie rzą cych w Bi blię nie mo -
że zgo dzić się z ewo lu cjo ni sta mi, któ rzy uczą, że
czło wiek roz wi nął się z mał py. Od rzu ca nie przez
nich Bi blii, Bo skie go pla nu w niej opi sa ne go, a ta -
kże Wszech mo gą ce go Bo ga, ja ko jej au to ra, jest
dla chrze ści ja ni na naj więk szym ar gu men tem
prze ciw ko ewo lu cji i je śli chce być roz sąd ny, mu -
si ją od rzu cić. 

PO WA ŻNE OSKA RŻE NIE 

Uwa ża my, że nie po win ni śmy za koń czyć na szej
dys ku sji na te mat ewo lu cji ja ko teo rii, że czło wiek
roz wi nął się z ni ższych zwie rząt, bez po wa żne go
oska rże nia jej. Ona zy ska ła po wszech ną ak cep ta cję
wśród „in te li gen cji”, choć obec nie, na wet wśród
wie lu li de rów na uki jest ona od rzu ca na; lecz wśród
po wierz chow nie wy kształ co nych i płyt ko my ślą -
cych ona wy rzą dza i na dal bę dzie wy rzą dzać
okrop ne zło. Ona z wie lu lu dzi uczy ni ła ate istów,
agno sty ków i nie wie rzą cych. Ona de mo ra li zu je na -
szą mło dzież, któ ra przez ewo lu cję jest na kła nia na,
by wie rzyć w swo ją wy ższość nad star szy mi po ko -
le nia mi i swe po kre wień stwo ze zwie rzę ta mi. Stąd
bie rze się wzra sta ją cy wśród nich brak po sza no wa -
nia dla pra wa i po rząd ku w do mu, pań stwie, spo -
łe czeń stwie i ko ście le oraz ich ro sną ce po bła ża nie
dla ni ższych in stynk tów ich na tu ry, ho mo sek su ali -
zmu itp. Myśl, że nie ma Bo ga lub że Bóg stwo rzył
tyl ko kil ka pierw szych form ży cia, że nie ma od po -
wie dzial no ści wo bec pra wa, nie ma wy ższe go au -
to ry te tu, że nie ma przy szłe go ży cia oraz myśl
o zwie rzę cym po cho dze niu, sta je się dla mło dzie ży
na tu ral nym kro kiem do bra ku po sza no wa nia dla
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WSZY SCY mą drzy ro dzi ce pra gną dać swe mu
dziec ku do bry start w ży ciu. Szcze gól nie jest

to praw dą w przy pad ku ro dzi ców, któ rzy są po -
świę ce ni; oni nie bę dą po zo sta wiać edu ka cyj nych
wy bo rów je dy nie dzie łu przy pad ku, lecz bę dą pla -
no wać, by wy ko rzy stać wszyst kie do stęp ne spo -
sob no ści w in te re sie swe go dziec ka. Bę dą stu dio -
wać in for ma to ry ośrod ków edu ka cyj nych oraz wy -
ko rzy sty wać ka żdą spo sob ność, by roz ma wiać i ra -
dzić się na uczy cie li na spo tka niach z ro dzi ca mi.
Oni bę dą uwa żnie ana li zo wać ka żdą in for ma cję
na te mat po stę pu ich dziec ka w ka żdym przed -
mio cie bę dą cym w pro gra mie na ucza nia.

Je śli ziem scy ro dzi ce za da ją so bie ty le tru du,
aby dać swym dzie ciom do bry start, to z pew no ścią
Stwo rzy ciel ludz kiej ro dzi ny ta kże był za an ga żo -
wa ny w za pew nie nie naj wy ższe mu i naj bar dziej
in te li gent ne mu ze Swych stwo rzeń wła ści wych
mo ty wa cji do ży cia. Ba da nia nad śro do wi skiem
czło wie ka wska zu ją, że Stwór ca umie ścił Zie mię
w od po wied niej od le gło ści od Słoń ca. Ga zy at mos -
fe rycz ne są tak od po wied nio ze so bą po łą czo ne, by
czło wiek mógł od dy chać i żyć. Nie wszyst kie wo -
dy na zie mi są sło ne, by czło wiek mógł je pić. Ży -
cie ro ślin ne jest do sto so wa ne do ludz ko ści, aby
mo gła się odży wiać i po zy ski wać war to ści odżyw -
cze dla swo ich ciał. 

Mi łu ją ca i oj cow ska tro ska Stwór cy o Swe de li -
kat ne i wra żli we ludz kie stwo rze nie nie mo gła być

zwy kłym dzie łem przy pad ku. W prze ciw nym ra -
zie, jak czło wiek mógł by prze trwać w ol brzy mim,
nie przy ja znym wszech świe cie? Ci, któ rzy upie ra -
ją się, że czło wiek jest je dy nie dzie łem przy pad ku,
naj wy raź niej nie prze my śle li do kład nie tej kwe stii
i są w nie bez pie czeń stwie sta nia się ta ki mi nie do -
wiar ka mi jak ci, któ rzy klę ka ją przed ka mien ny mi
lub drew nia ny mi po są ga mi, wie rząc, że one są
w pew nym stop niu ży we (Ps. 115:1-8). Z dru giej
stro ny, Bi blia ofe ru je wy ja śnie nie wpro wa dze nia
czło wie ka na pla ne tę zie mię, któ re mo że za do wo -
lić za rów no umysł jak i ser ce in for ma cją, któ ra jest
wy star cza ją ca do pod nie sie nia wia ry z po zio mu
nie do wiar stwa do roz sąd nej i rze czy wi stej, in te li -
gent nej wia ry. 

Wła śnie pierw szy wer set Bi blii na da je ton ca łej
bi blij nej na uce o po wsta niu czło wie ka: „Na po -
cząt ku stwo rzył Bóg nie bo i zie mię” (1 Moj. 1:1).
Ten wer set wska zu je kie ru nek i cel. Los i przy pa -
dek nie od gry wał żad nej ro li w pla nie lub w za mie -
rze niu Bo ga, stwo rze nia do mu dla ludz ko ści. Je śli
Wszech świat rze czy wi ście zo stał za po cząt ko wa ny
Wiel kim Wy bu chem, to by ła to kon tro lo wa na eks -
plo zja, w któ rej ma te ria by ła sta ran nie za pla no wa -
na i nad zo ro wa na przez Stwór cę, a roz le głość i fan -
ta stycz na bu do wa Wszech świa ta zo sta ła do kład nie
prze my śla na przez wiel kie go Bo ga Je ho wę i Lo -
go sa, Je go pierw sze stwo rze nie, na dłu go
przed wy bu chem. Czło wiek nie był świad kiem

„Aby być mą drym, naj pierw po wi nie neś mieć cześć dla PA NA.

Je śli znasz One go Świę te go, masz zro zu mie nie.”
Przy po wie ści 9:10 (GNB)

ZBADANIE EWOLUCJI DARWINA

re li gii i rzą du, do nie po słu szeń stwa wo bec ro dzi -
ców, nie mo ral no ści w ży ciu sek su al nym, do nar ko -
ma nii i pi jań stwa oraz ma te ria li stycz ne go pa trze nia
na ży cie. Po ko le nie ewo lu cyj nych pro fe so rów
na wy ższych uczel niach i uni wer sy te tach oraz na -
uczy cie li w szko łach pu blicz nych spo wo do wa ło
wie le mo ral ne go, spo łecz ne go i re li gij ne go spu sto -
sze nia, któ re obec nie do strze ga my u wie lu spo śród
na szej mło dzie ży i osób w śred nim wie ku. Pe sy -
mizm oraz po bła żli wość dla zwie rzę cych in stynk -
tów za szcze pio na przez ewo lu cjo ni stów, w du żej

mie rze spo wo do wa ła mo ral ny upa dek, po wszech -
nie ma ni fe sto wa ny w pań stwie i ko ście le oraz
w znacz nym stop niu przy czy ni ła się do wy bu chu
Woj ny Świa to wej w jej oby dwu fa zach, jak rów nież
od gry wa po wa żną ro lę w dzie le de gra da cji pro wa -
dzą cym na ro dy do Ar ma ge do nu i świa to wej anar -
chii. Kie dy one do ko na ją wiel kie go spu sto sze nia
wśród ludz ko ści, spo łe czeń stwo z wiel ką ura zą po -
wsta nie i od rzu ci ka żdy za rys tej teo rii, grze biąc ją
w wiecz nej mo gi le, gdzie jest na le żne jej miej sce.

BS ‘09,66-73



WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2009 —   75

tych wy da rzeń, lecz mi łu ją cy Stwór ca do star czył
na tchnio ny opis, aby śmy mo gli wie dzieć coś na ten
te mat z in for ma cji, na któ rych mo że my bu do wać
roz sąd ną wia rę. Bóg ist nie je od za wsze; to za gad -
nie nie jest trud ne, je śli nie nie mo żli we do zro zu -
mie nia przez ogra ni czo ny umysł. W pew nym cza -
sie Bóg zde cy do wał, by dzie lić Swe ży cie z in ny mi
– po win ni śmy tu taj pod kre ślić, że Bóg był zu peł nie
sa mo wy star czal ny, bez po trze by ja kie go kol wiek
to wa rzy stwa. Je go mo tyw dzie le nia ży cia z in ny mi,
nie był sa mo lub ny, lecz ra czej al tru istycz ny; to po -
ję cie jest okre śla ne przez ba da czy Bi blii, ja ko bez -
in te re sow na mi łość (1 Ja na 4:8). 

Bi blia wska zu je, że Wszech moc ny Bóg stwo -
rzył tyl ko jed ną isto tę i że użył tej isto ty ja ko Swe -
go po śred ni ka w po zo sta łym dzie le stwa rza nia. To
szcze gól ne i je dy ne bez po śred nie stwo rze nie Bo ga
jest ukry te w sym bo li zmie księ gi Przy po wie ści 8:22:
„PAN po sia dał mię na po cząt ku Swej dro gi, przed Je -
go sta ro żyt ny mi dzie ła mi”. He braj skie sło wo „qu -
nah”, któ re w KJV zo sta ło prze tłu ma czo ne „po sia -
dał”, bar dziej do kład nie jest tłu ma czo ne, ja ko
„stwo rzył”; „PAN ‘stwo rzył’ mię na po cząt ku Swej
dro gi stwa rza nia” (Ro ther ham, Gre en, Go -
od News).

Rze czy wi ście był to do bry start do ży cia z Oj -
cem po wo łu ją cym do eg zy sten cji Swe go Sy na,
Swe go jed no ro dzo ne go Sy na No we go Te sta men -
tu (Ja na 1:14,18). Bóg uczy nił tak, aby mógł uży -
wać Swe go Sy na ja ko „fa chow ca” (Przyp. 8:30,
Young) w przy pro wa dza niu do eg zy sten cji resz -
ty Je go stwo rzeń. Z wy stę po wa nia grec kich przy -
im ków, mo że my wy raź nie za uwa żyć, że Apo stoł
Pa weł ak cep to wał ten po gląd i że był on na uką
Ko ścio ła: „Lecz my ma my jed ne go Bo ga, Oj ca,
z któ re go są wszyst kie rze czy, a my w Nim – i jed -
ne go Pa na Je zu sa Chry stu sa, przez któ re go są
wszyst kie rze czy, a my przez Nie go” (1 Kor. 8:6,
KJV). Dwa ró żne przy im ki dla dwóch osób i dwie
ró żne funk cje! 

Wszyst kich pra gną cych szcze gó ło wo zba dać
za gad nie nie stwo rze nia Lo go sa, kie ru je my do E 2,
Stwo rze nie, gdzie ten te mat jest do kład nie prze ana -
li zo wa ny. Po wsta je py ta nie: ja kiej me to dy uży wał
„fa cho wiec”, przy pro wa dza jąc do eg zy sten cji po -
zo sta łe stwo rze nia? Od ty siąc le ci ludz ka mą drość
usi łu je wy my ślać spryt ne baj ki, aby uczy nić nie po -
trzeb nym oso bo we go Stwór cę, a tym sa mym usu -
nąć ja kie kol wiek zo bo wią za nia ludz ko ści wo bec
jej Bo skie go Stwo rzy cie la. Tak więc oni po dej mu -
ją nie od po wied ni start w ży ciu! 

W okre sie od 500 do 300 ro ku przed Chry stu -
sem grec cy fi lo zo fo wie od rzu ci li ra żą cy po li te izm
Ba bi lo nu i Egip tu oraz ich kre acjo ni stycz ne mi to lo -

gie i uda li się w dru gą skraj ność ucząc, że ży cie
po wsta ło przez spon ta nicz ny roz wój bez żad nej
Bo skiej in ter wen cji. Ta teo ria bio ge ne zy jest pod sta -
wą współ cze snej ewo lu cji. Nie ma miej sca na kom -
pro mis lub ła god ność w tej spra wie; „fa cho wiec”
użył ewo lu cji lub bez po śred nio stwo rzył od dziel -
ne ga tun ki; ka żda z tych teo rii wy klu cza ist nie nie
dru giej. Po da nie kil ku de fi ni cji oka że się tu taj po -
moc ne. Mó wi się, że: „Ten, któ ry ja sno na ucza, mu -
si ja sno de fi nio wać.” Ewo lu cja jest okre śla na ja ko:
„Pro ces, przez któ ry, uzna je się, że ró żne ga tun ki
ży wych or ga ni zmów roz wi nę ły się, a na stęp nie
zró żni co wa ły z wcze śniej szych form pod czas hi sto -
rii zie mi”.

W zu peł nym kon tra ście do te go, Kre acjo nizm
jest de fi nio wa ny ja ko: „Wia ra, że wszech świat i ży -
ją ce or ga ni zmy po wsta ły w wy ni ku spe cjal nych
ak tów Bo skie go stwa rza nia, jak po da je opis bi blij -
ny, a nie przez nie na tu ral ne pro ce sy, ta kie jak ewo -
lu cja”. Wie lu lu dzi my li przy sto so wa nie zwie rząt
do ró żnych wa run ków kli ma tycz nych i śro do wi -
sko wych z or ga nicz ną ewo lu cją. Oni nie zda ją so -
bie spra wy z te go, że Bóg za opa trzył Swo je stwo -
rze nia w sys te my in for ma cji, aby by ły w sta nie
przy sto so wać się do no wych sy tu acji, któ re mo gą
spo tkać w swym ży ciu. Przy sto so wać, to zna czy
uczy nić coś na da ją ce go się do no we go ce lu; ulep -
szyć coś. Te go nie na le ży my lić z ewo lu cją.

Jest sie dem rze czy, o któ rych Pan Dar win nie
wie dział w 1859 ro ku: (1) że na po zio mie ko mór ko -
wym miał być od kry ty zło żo ny kod ge ne tycz ny, (2)
że pra wa dzie dzi cze nia mia ły zo stać od kry te przez
Grze go rza Men dla, (3) że Im ma nu el Ve li ko vsky
miał wy na leźć teo rię ka ta stro fi zmu, (4) że teo ria
Dar wi na 150 lat póź niej bę dzie pro wa dzi ła do de -
gra da cji mo ral nej, (5) że 150 lat póź niej na dal nie bę -
dzie bra ku ją ce go ogni wa, (6) że in for ma cja ge ne -
tycz na mu si po cho dzić z ist nie ją cej in for ma cji ge ne -
tycz nej, (7) że na no tech no lo gia i nie re du ko wal -
na zło żo ność do wo dzą, że on był w błę dzie. 

Obec nie bar dziej szcze gó ło wo prze ana li zu je -
my ka żdy z po wy ższych punk tów. Te sie dem
punk tów wy bra no spo śród wie lu. Mo żna do dać
ich wię cej, lecz czas i miej sce nie po zwa la na wy -
czer pa nie te go te ma tu.

Od kry cie pro jek tu ży cia w po sta ci ko du DNA
jest po wszech nie przy pi sy wa ne an giel skie mu na -
ukow co wi Fran ci so wi Cric ko wi i je go ame ry kań -
skie mu ko le dze Ja me so wi Wat so no wi, lecz je go
wcze śniej szym od kryw cą (1868) był ame ry kań ski
na uko wiec F. Mie scher. Oko ło stu lat póź niej je go
zna cze nie zo sta ło rze czy wi ście do ce nio ne wraz
z opra co wa niem pla nu po dwój nej he li sy przez
Wat so na i Cric ka. To po zor nie przy pad ko we od -
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kry cie spo wo do wa ło ko niecz ność prze re da go wa -
nia wszyst kich pod ręcz ni ków do bio lo gii; na gle
no wy ze staw słów wszedł do słow nic twa świa ta
na uki. To po ja wi ło się w pa rze z roz wo jem tech no -
lo gii, któ ra po zwo li ła lu dziom ob ser wo wać naj -
mniej sze czę ści or ga ni zmów ży wych. Pro jekt jest
opra co wa nym pla nem lub ry sun kiem tech nicz -
nym, jak w przy pad ku mo de lu lub planu po dzia -
łu grun tu, kon struk cji bu dyn ku czy wy ro bu pro -
duk cyj ne go. Uświa do mie nie so bie ro li DNA
w funk cjo no wa niu pro ce sów ży cio wych do pro -
wa dzi ło wie lu do kwe stio no wa nia ate istycz nych
fi lo zo fii nie któ rych na ukow ców; bo czy kto kol -
wiek sły szał o pro jek cie bez wy ko nu ją ce go go pro -
jek tan ta? To od kry cie do pro wa dzi ło do bar dzo
wie lu in nych zdu mie wa ją cych od kryć. Jed no
z nich jest przy po mnie niem pra cy Pa sto ra C.T.
Rus sel la, któ ry wy wiódł na świa tło „pro jekt” Bo -
skie go pla nu zba wie nia dla ca łej ludz kiej ro dzi -
ny; to do pro wa dzi ło do wie lu wspa nia łych spo -
strze żeń na te mat Bi blii.

Jest bar dzo wąt pli we, czy Dar win lub je go to -
wa rzysz i współ twór ca teo rii ewo lu cji, Al fred Wal -
la ce, spi ry ty sta, któ ry za jął się teo rią se lek cji na tu -
ral nej, po sia da li wie dzę o pro jek cie ży cia ujaw -
nio nym w ko dzie DNA. Dar win nie był ta kże świa -
do my dzie ła au striac kie go opa ta Grze go rza Men -
dla, któ re go od kry cia w za kre sie praw dzie dzi cze -
nia w 1865 ro ku, do pro wa dzi ły do skom pro mi to -
wa nia teo rii Dar wi na w 1900 ro ku i spo wo do wa -
ły że jej zwo len ni cy przed sta wi li no wą i zmie nio -
ną teo rię. Re gu lar ność i kon se kwen cja po wta rza -
nia się cech w ho do wa nych prób kach od kry te
przez Men dla w roz mna ża niu ro ślin nie po zwa la -
ły na zmia nę ga tun ków. 

Na po cząt ku XIX wie ku roz go rza ła wal ka po -
mię dzy ka ta stro fi sta mi pod wo dzą Ba ro na Cu -
vie ra, a uni for mi ta ry sta mi (lub zwo len ni ka mi gra -
du ali zmu) pro wa dzo ny mi przez praw ni ka Char -
le sa Ly el la. Ka ta stro fi ści uczy li, że ogrom ne zmia -
ny na Zie mi wy da rzy ły się w sto sun ko wo krót -
kim cza sie ty się cy lat; na to miast Pan Ly ell uwa -
żał, że zmia na mo gła je dy nie na stą pić w cią gu
bar dzo dłu gie go okre su mi lio nów lat. Wy da wa ło
się bar dziej lo gicz ne przy ję cie, iż to, co ktoś wi -
dział, że wy da rzy ło się w cią gu kil ku set lat, za -
wsze na stę po wa ło w ta kim tem pie oraz że nie
na stą pi ło żad ne wy jąt ko we wy da rze nie, któ re
za kłó ci ło by rów no wa gę na tu ry, prócz spo ra dycz -
nych miej sco wych po wo dzi czy wy bu chów
mniej szych wul ka nów. 

Błęd ne prze ko na nia i złu dze nia Ly el la otrzy -
ma ły pierw szeń stwo i da ły Dar wi no wi to, cze go
je go teo ria tak roz pacz li wie po trze bo wa ła – czas.

Mi lio ny lat uni for mi ta ry zmu po mo gły za szcze pić
złu dze nie, że zmia na ga tun ków mo gła się wy da -
rzyć przez nie zau wa żal ne i drob ne zmia ny wy -
stę pu ją ce na prze strze ni wie lu wie ków. Gdy by
zwy cię żył ka ta stro fizm, wów czas ewo lu cja nie mo -
gła by zo stać za szcze pio na ludz ko ści, po nie waż
w tym po glą dzie by ły tyl ko ty sią ce lat; zbyt krót -
ki czas na wy stą pie nie ga tun ko wych spe ku la cji
Dar wi na. 

Dar win z pew no ścią czuł się bar dzo bez piecz -
nie ze świa do mo ścią, że ka ta stro fizm był mar twy,
po grze ba ny i za po mnia ny. Nie śnił na wet, że dok -
try na ta oży je sto lat po je go śmier ci. Od ro dze nie
ka ta stro fi zmu by ło dzie łem głów nie jed ne go wy -
bit ne go czło wie ka, Im ma nu ela Ve li ko vskie go, któ -
re go pra ca „Zie mia we wstrzą sach” (1956) roz po -
czę ła oba la nie teo rii uni for mi ta ry stów. We wcze -
śniej szych swych ksią żkach (np. Zde rze nie świa tów)
wy ko rzy sty wał ró żne ele men ty lu do wych mi to lo -
gii w ce lu ugrun to wa nia swych teo rii – lecz w tym
dzie le od rzu cił te źró dła i po le gał w zu peł no ści
na „ko ści i ka mie niu”, ja ko do wo dach. Je go dzie ło
z 1956 ro ku zo sta ło do kład nie zba da ne i ja sno opi -
sa ne tak, aby ka żdy mógł uświa do mić so bie, że
świat w prze szło ści zo stał pod da ny se rii po tę żnych
ka ta strof.

Na le ży po wie dzieć, że Ve li ko vsky był drę czo -
ny i prze śla do wa ny przez śro do wi ska na uko we,
po nie waż one zda wa ły so bie spra wę, że je go na -
uko we dzie ło rzu ca cie nie po wa żnych wąt pli wo ści
na teo rię ewo lu cji Dar wi na przez na tu ral ną se lek -
cję, za da jąc rów nież kłam spe ku la cjom Ly el la. Jak
mó wi je den z pi sa rzy, Im ma nu el Ve li ko vsky za słu -
żył so bie: „na do zgon ną wro gość wpły wo wych
krę gów świa ta na uki”. Oczy tych na ukow ców zo -
sta ły za mknię te na war to ścio we ba da nia H.H. Ho -
war tha i J.J. Pre stwi cha z póź nej ery wik to riań skiej
przez zgub ne, dra koń skie uprze dze nie, w któ rym
pra gnę li, by wszy scy bez myśl nie pod po rząd ko wa -
li się mrocz ne mu, dar wi ni stycz ne mu po glą do wi
na świat. 

Wraz z po ja wie niem się hi po tez Dar wi na roz -
po czę ło się po szu ki wa nie „bra ku ją ce go ogni wa”,
jed nak praw dę mó wiąc, w geo lo gicz nym za pi sie
bra ko wa ło ca łych łań cu chów, a po nie waż ten do -
wód był nie zbęd ny dla je go teo rii, krót ko
przed śmier cią Dar win w roz pa czy za ofe ro wał na -
gro dę dla te go, kto znaj dzie ta ki do wód (zo bacz list
na s.76). W 1881 ro ku na gro da 200 fun tów by ła ol -
brzy mią su mą za od kry cie ska mie nia ło ści. Ten list
zo stał ujaw nio ny w au to bio gra fii przez sir Ar chi -
bal da Ge ikie, „Dzie ło dłu gie go ży cia” (s.192, 1924r.).
Nie mu si my do da wać, że od 1882 ro ku nikt nie
otrzy mał tej na gro dy!
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Obec ny wiek jest wie kiem od kryć i ujaw nia nia
po przed nio ukry tych spraw – po ja wie nie się mi -
kro sko pu elek tro no we go w 1933 ro ku wy wio dło
na świa tło wie le mi kro sko pij nych or ga ni zmów i ich
funk cji, któ rych Dar win był zu peł nie nie świa do my.
Ta kie wy bit ne od kry cia po win ny by ły daw no te mu
po słać ewo lu cję do ko sza na śmie ci. 

Od cza su skon stru owa nia jed ne go z pierw -
szych kom pu te rów na uni wer sy te cie w Man che -
ster, w 1948 ro ku, na stą pi ła re wo lu cja w spo so bie
zaj mo wa nia się in for ma cją i gro ma dze nia jej. Tech -
ni ki in for ma cyj ne bez u stan nie się roz wi ja ją i w za -
dzi wia ją cym stop niu ma ją wpływ na ludz kość. Dr
Wer ner Gitt, na uko wiec wio dą cy prym w ba da -
niach na tym po lu, su ge ru je, iż nad szedł czas, kie -
dy po ję cie ży cia, ja ko skła da ją ce go się je dy nie z ma -
te rii i ener gii, po win no być za nie cha ne i że na le ży
do nie go do dać in for ma cję. Wraz z od kry cia mi
w ge ne ty ce, sta je się co raz bar dziej oczy wi ste, że ro -
la In for ma cji jest tak sa mo wa żna do ży cia jak Ma -
te ria i Ener gia. 

Dok try na na uko we go Ma te ria li zmu jest dziec -
kiem ate izmu; ona uczy, że Ener gia i Ma te ria mo -
gą sa me stwo rzyć ży cie. Ener gia i Ma te ria nie ma -
ją żad nej in te li gen cji. Je śli do da się do nich in for ma -

cję, wów czas ta dok try na zo -
sta nie zu peł nie zmie nio na.
W roz wo ju in for ma cji mu si
być obec na wy ższa in te li gen -
cja. In ny mi sło wy, obec ność in -
for ma cji we wnątrz ży cia
świad czy o eg zy sten cji Bo ga.
Ona wska zu je, że in for ma cja
od kry ta w na szym ko dzie ge -
ne tycz nym zo sta ła tam wbu -
do wa na przez ży ją ce in te li -
gent ne źró dło.

Ostat nim punk tem z na -
szych sied miu, któ rych Dar -
win był nie świa do my, by ła
dok try na o tym, co mo że być
okre ślo ne ja ko „nie re du ko wal -
na zło żo ność”. Od kry cie te go
zja wi ska jest mo żli we dzię ki
na uko wej me to dy ce zwa nej
na no tech no lo gią. Nasz słow -
nik okre śla nie re du ko wal ne
„ja ko coś, co nie mo że zo stać
zre du ko wa ne; nie mo że być
zmniej szo ne”. Kie dy na ukow -
cy z bar dziej wy spe cja li zo wa -
ny mi i moc niej szy mi mi kro -
sko pa mi elek tro no wy mi, za -
czę li ba dać struk tu ry ko mór -

ko we na po zio mie mo le ku lar nym i ato mo wym,
zna leź li tam nie mniej szą, lecz więk szą zło żo ność,
ku swe mu peł ne mu zdu mie niu. Ży cie sta ło się nie
mniej, lecz bar dziej zło żo ne, w swych naj mniej -
szych for mach. 

We dług Mi cha ela J. Be he’a (Czar na skrzyn ka
Dar wi na, Si mon & Schu s ter, No wy Jork, 1998) ko -
mór ka by ła dla Dar wi na „czar ną skrzyn ką”, któ rej
on nie mógł otwo rzyć. Gdy na ukow cy w XX wie -
ku otwo rzy li ludz ką ko mór kę (naj mniej szą struk -
tu ral ną i funk cjo nal ną część or ga ni zmu) przy po -
mo cy pro mie ni X – kry sta lo gra fii, zo sta ła ujaw nio -
na zło żo na struk tu ra ko mór ki na po zio mie mo le ku -
lar nym i ato mo wym. Te od kry cia roz dra żni ły ewo -
lu cjo ni stów, gdyż one ujaw ni ły, że je dy nym spo so -
bem po wo ła nia do eg zy sten cji tych struk tur był
in te li gent ny pro jekt. Współ za le żność ró żnych ele -
men tów od sie bie spo wo do wa ła szyb ki roz wój ko -
mór ki, któ ry bez obec no ści pro jek tu le ży po za sfe -
rą mo żli wo ści. 

Od kry cia ostat nie go wie ku po sta wi ły zwo -
len ni ków teo rii Dar wi na w ta kim po ło że niu, w ja -
kim zna leź li się zwo len ni cy teo rii pła skiej zie mi;
gdyż ob ra zy Zie mi, wy sy ła ne z sa te li tów okrą ża -
ją cych Zie mię, po nad wszel ką wąt pli wość wy ka -

Down, Bec ken ham, Kent, li sto pad 1881.

Dro gi Pa nie! 

Je stem bar dzo za in te re so wa ny Pa na opi sem na te mat wiel kie go „od kry -
cia” w dol nych war stwach kar bo nu. Sko ro zna le zio no tak du żo skor pio nów,
to mo żna by ło by mieć na dzie ję na ist nie nie in nych lą do wych zwie rząt i ro -
ślin, je śli zo sta ną zna le zio ne no we miej sca przez wy sa dze nie war stwy
skal nej. Lecz nie ośmie lił bym się pro sić, że by czuł się Pan zo bli go wa ny i za -
trud niał ba da czy do tej pra cy. To pro wa dzi mnie do za ofe ro wa nia – a mam
na dzie ję i ufam, że nie my śli Pan, iż za du żo so bie po zwa lam – 100 lub 200
fun tów, je śli mo że Pan zna leźć ko goś, ko mu mógł by po wie rzyć to za da nie
i je śli Pan uwa ża, że ma sens dal sze po szu ki wa nie no wych i więk szych pa -
le on to lo gicz nych skar bów, któ re mo gły by zo stać od kry te. Je śli mo ja pro po -
zy cja wy da je się Pa nu zby tecz na czy aro ganc ka, pro szę mi wy ba czyć
i uwie rzyć, dro gi Pa nie.

Zpo wa ża niem
Ka rol Dar win.

Czy to ostat ni wy si łek Pa na Dar wi na w zna le zie niu „bra ku ją -
ce go ogni wa”? On na pi sał ten list do sir Ar chi bal da Ge ikie, któ -
ry umie ścił ten zna czą cy do ku ment w swej au to bio gra fii na zwa -
nej „Dzie ło dłu gie go ży cia” (1924). Oko ło 6 mie się cy póź niej,
pod ko niec kwiet nia, Dar win umarł. Nikt ni gdy nie zgło sił się
po na gro dę Pa na Dar wi na w wy so ko ści 200 fun tów! Współ cze sny
ekwi wa lent tej na gro dy to oko ło 9 000 fun tów. Na praw dę zde spe -
ro wa ny czło wiek!



78 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Dro gi Bra cie He rzig,

Bar dzo ser decz nie dzię ku ję Ci za Twój za -
chę ca ją cy list. Otrzy ma łem za mó wio ne prze ze
mnie ksią żki i „Bo ski Plan Wie ków”, któ re
wkrót ce zo sta ną roz da ne wśród mo ich zna jo -
mych.

Bło go sła wię dzień, gdy rok te mu ktoś nie -
zna ny po słał mi ko pię Sztan da ru Bi blij ne go. To
był klucz, któ ry otwo rzył drzwi. Na by łem
wszyst kie wa sze ksią żki – prze czy ta łem ka żdą
z nich i w isto cie rze czy nie mo gę ich odło żyć.
Zaw sze my śla łem, że po 23 la tach u „świad ków
Je ho wy” mam do brą wie dzę na te mat Pi sma
Świę te go, lecz od kry łem, że tak nie jest. Przez
ostat nie osiem mie się cy do wie dzia łem się wię -
cej, niż w cią gu 83 lat me go ży cia.

Niech Bóg bło go sła wi Cię w tej wspa nia łej
pra cy i tak jak Ty, ja rów nież ocze ku ję na ty siąc -
let nie Kró le stwo.

J.W.D. Dia mond He ad, MS

Do Re dak to ra, Ral pha He rzi ga.

Otrzy ma łem ostat nio Twój do brze sfor mu ło -
wa ny list, któ ry bar dzo oce niam. Niech Bóg bło go -
sła wi Cie bie za wszyst ko co mi od sło ni łeś i wy ja -
śni łeś na ten te mat. Otwo rzy łeś mo je oczy i umysł
na Bo ga i na Bi blię – Bi blię, któ ra z czcią po win -
na być trzy ma na w rę ku, po nie waż jest na tchnio -
nym Sło wem Bo ga. Nie mo że my nic ulep szyć
na te mat Bo skie go Sło wa czy Je go wiel kie go pla nu
zba wie nia, któ ry jest re ali zo wa ny przez Je go jed -
no ro dzo ne go Sy na, Je zu sa Chry stu sa (Obj.
22:18,19). To są do bre wie ści, któ re pra gnie my opo -
wia dać ca łe mu świa tu. 

Dzię ku ję Ci za od no wie nie mo jej sub skryp cji
Sztan da ru Bi blij ne go. Przy ślij mi, pro szę, kil ka eg -
zem pla rzy Sztan da ru Bi blij ne go Wy ja śnie nie przy -
po wie ści o bo ga czu i ła za rzu, abym mógł go roz da wać
in nym lu dziom. Po nad to, mu szę Ci ta kże po wie -
dzieć, że ar ty kuł „Pie kło nie jest miej scem mąk” jest
ar cy dzie łem. Pisz co raz wię cej w Twej słu żbie dla
Bo ga i ludz ko ści. 

Szcze rze od da ny,

C.A., Enu gu Sta te, Ni ge ria

zy wa ły, że Zie mia jest ku lą. Po dob nie ludz kie ży -
cie i skom pli ko wa ne funk cjo no wa nie wszech -
świa ta nie mo że być roz pa try wa ne ja ko ist nie ją -
ce z in ne go sta no wi ska, niż ja ko szcze gó ło wa re -
ali za cja in te li gent ne go pro jek tu po cho dzą ce go
od wszech wie dzą ce go, mi łu ją ce go Stwór cy.

Mi cha ela J. Be he’a. Ten tom ma traf ny pod ty -
tuł: „Bio che micz ne za kwe stio no wa nie ewo lu -
cji”. Jest to dzie ło brze mien ne w skut ki, ob fi tu -
ją ce w po zy tyw ne na stęp stwa w ba da niach
nad Stwo rze niem: praw dzi wie otwie ra ją cy
oczy, mi strzow ski prze gląd błę dów i nie po wo -

dzeń ewo lu cji Dar wi na na po zio mie
mo le ku lar nym.

Au tor uży wa skła do wych czę ści
pu łap ki na my szy ja ko ilu stra cji
„nie re du ko wal nej zło żo no ści” w ko -
mór ce. Pu łap ka sta je się nie sku tecz -
na, je śli na wet jed na część zo sta nie
usu nię ta; wszyst kie czę ści są nie -
zbęd ne do jej funk cjo no wa nia. Kie -
dy ona prze sta je dzia łać, nie ma żad -
ne go po wo du, by ist nia ła w ja kim -

kol wiek ce lu. Czy ja ka kol wiek ko mór ka mo gła -
by za ist nieć ja ko dzie ło śle pe go przy pad ku?

BS ‘09, 73-76

LI STY DO RE DAK TO RALI STY DO RE DAK TO RA
OD PO WIE DZI NA PY TA NIAOD PO WIE DZI NA PY TA NIA

SZTANDAR
BIBLIJNY

RY SU NEK  ZWY KŁEJ PU ŁAP KI NA MYS ZY
Ten ry su nek jest wzię ty z „Czar nej skrzyn -

ki Dar wi na” (s. 43, wy da nie z 2003) au tor stwa
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OPIS UPAD KU ANIO ŁÓW, któ rzy z po zy cji sy -
nów Bo żych sta li się de mo na mi, po ma ga nam zro -

zu mieć, dla cze go Bóg ze słał po top, któ ry zgła dził
wszyst kich lu dzi, z wy jąt kiem No ego i je go ro dzi ny.
Do strze ga my, że od sa me go po cząt ku Bóg za mie rzał
utrzy my wać kon takt tyl ko z Ada mem i je go ro dzi ną.
Ol brzy mi sy no wie upa dłych anio łów (Ne fi li mo wie) zo -
sta li po wo ła ni do ży cia nie zgod nie z Bo ską wo lą; stąd,
wła ści wie nie mie li ra cji by tu. Ni gdy nie mie li oni pra -
wa do ży cia, nie bę dą też mo gli zmar twych wstać.
Z dru giej stro ny, ca łe po tom stwo Ada ma od ku pio ne
przez śmierć Je zu sa, z pew no ścią bę dzie przy wró co ne
do ży cia, z peł ną spo sob no ścią otrzy ma nia ży cia wiecz -
ne go (zo bacz Sz.B. nr 230).

Po po to pie źli anio ło wie zde ma te ria li zo wa li się –
po wró ci li do sta nu du cho we go. Świę ty Piotr i świę ty Ju -
da ujaw nia ją ka rę, ja ka zo sta ła na nich na ło żo na. „Tych
anio łów, któ rzy nie za cho wa li pierw sze go sta nu swe go,
ale opu ści li miesz ka nie swo je [du cho wy stan], Bóg skrę -
po wał wię za mi [ogra ni cze nia mi] ciem no ści aż do są du
dnia wiel kie go” – Ju dy 6; 2 Pio tra 2:4, KJV.

Wol ność upa dłych anio łów – de mo nów – zo sta ła
ogra ni czo na. Nie mo gą po słu gi wać się swy mi oszu -
stwa mi w świe tle dnia – są nie zdol ni do ma te ria li zo wa -
nia się tak, jak wcze śniej. Zau wa żmy jed nak, że to ogra -
ni cze nie zna czy, że gdy na dej dzie ten „wiel ki dzień
gnie wu”, upa dłym anio łom bę dzie do zwo lo ne ma te ria -
li zo wa nie się i sta ną się po tę żny mi uczest ni ka mi tej
wal ki. In ne wer se ty wska zu ją, że ci upa dli anio ło wie bę -
dą mieć du żo do zro bie nia w tym wiel kim „cza sie uci -
sku”, któ rym za koń czy się ten wiek i w któ rym zo sta -
nie za in au gu ro wa ne Me sjań skie Kró le stwo. 

Upa dli anio ło wie zo sta li uwię zie ni w Tar ta rus –
w na szej ziem skiej at mos fe rze. Sza tan, che ru bin wy -
ższej ran gi, jest okre śla ny księ ciem de mo nów. Oni nie
znaj du ją się w ja kimś od le głym miej scu, pod sy ca jąc
pło mie nie, lecz trzy ma ni są tak bli sko lu dzi, jak to mo -
żli we. Po nie waż nie po zwo lo no im ma te ria li zo wać się,
pró bu ją na wie dzać i opę ty wać przez ja sno widz two i ja -
sno sły sze nie. Lu dzie wy ra ża li by obu rze nie wo bec ta -
kich zja wisk, gdy by zna li ich praw dzi wy cha rak ter. De -
mo ny po da ją się za zmar łych i przez me dia spi ry ty -
stycz ne ko mu ni ku ją się z ludź mi (na ży cze nie wy sy ła -
my ulot kę „Co to jest pie kło”). 

Py ta nia do lek cji 17

1. Ja ka jest ró żni ca po mię dzy anio łem a de mo nem?

2. Dla cze go Bóg spo wo do wał po top?

3. Kim by li Ne fi li mo wie? Co sta ło się z ni mi?

4. Czy oni mie li pra wo do ży cia i czy bę dą mieć zmar -
twych wsta nie? Aka pit 1.

5. Co ozna cza ma te ria li za cja i de ma te ria li za cja?

6. Ja ki bę dzie osta tecz ny los de mo nów? Aka pit 2.

7. Czy oni cie szą się po przed nią wol no ścią?

8. Czy oni bę dą mieć coś do zro bie nia w cza sie uci sku?
Aka pit 3.

9. Gdzie oni prze by wa ją?

10. Kto jest ich przy wód cą? Jak się na zy wa?

11. Co jest ich głów ną roz ryw ką?

12. Jak na zy wa ją się po śred ni cy po mię dzy upa dły mi
anio ła mi a ludź mi?

13. Ja ka po win na być po sta wa lu dzi wo bec de mo nów?
Aka pit 4.

Je śli pra gnie cie zdo być in for ma cje na te mat dni twór -
czych, mo że cie na być ksią żkę za ty tu ło wa ną:
• „Stwo rze nie” - 585 str. oprawa twarda, cena - 30 zł.
• „Fotodrama Stworzenia czyli historia biblijna w

obrazach“ - 198 str. oprawa miękka, cena - 15 zł.

ZNISZC ZE NIE NE FI LI MÓW

Spirytyzm Starożytny
i Współczesny

- cena 1 zł

Boski Plan Wieków
- cena 10 zł



Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il:srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.

Czy nie sły sza łeś uni wer sal nej mu zy ki,

Pul su ją cej har mo nii, sta re go od wiecz ne go ry mu.

W dzi kim ry ku mor skich bał wa nów,

W stru gach sza le ją ce go desz czu,

Do rów nu ją cej gwiaz dom w ich ryt micz nym, nie zrów na nym mar szu?

Czy nie sły sza łeś ich, gdy noc ci cha

I nic nie po ru sza się, prócz wia tru wśród drzew,

A gwiazd or bi ty, ni czym stru ny nie biań skich harf,

Wy da ją się drżeć w po śpiesz nej me lo dii?

Je śli w du szy twej brzmi, nie ja kieś sła be,  lecz ży we echo,

Te go nie biań skie go, wiecz ne go hym nu

Ty ma ły czło wie ku z zie mi ni skiej

Lub ty, co ży ciem ży jesz nie po bo żnym

Czy stę pio ny masz du cho wy zmysł przez ogrom cia ła sła bo ści.

Usłysz ją, o po eto, usłysz ją, ka zno dzie jo, przy wi taj ją!

O, mi łu ją ce ser ce przyj mij ją, do twej naj skryt szej głę bi,

Har mo nię anio łów – chwa łę, wiecz ną chwa łę, 

Chwa łę i po kój, i ra dość, i mi łość na wie ki!

ME LO DIA PRZE STWOR ZY

ROZ DZIAŁ I
Uwagi Ogólne

ROZ DZIAŁ II
Świat Ducha

ROZ DZIAŁ III
Świat  Materii

1 Moj. 1:1

ROZ DZIAŁ IV
Proces Twórczy

1 Moj. 1:1

ROZ DZIAŁ V
Chaos

1 Moj. 1:2

ROZ DZIAŁ VI
Pierwszy Dzień Twórczy

– Światło
1 Moj. 1:3-5

ROZ DZIAŁ VII

Drugi Dzień Twórczy
– Rozpostarcie

Moj. 1:6-8

ROZ DZIAŁ VIII
Trzeci Dzień Twórczy

– Ląd, Morze, Roślinność
1 Moj. 1:9-13

ROZ DZIAŁ IX
Czwarty Dzień Twórczy

– Słońce, Księżyc i Gwiazdy
1 Moj. 1:14-19

ROZ DZIAŁ X
Piąty Dzień Twórczy

– Życie w wodzie i powietrzu
1 Moj. 1:20-23

ROZ DZIAŁ XI
Szósty Dzień
– Zwierzęta

1 Moj. 1:24,25

ROZ DZIAŁ XII
Szósty Dzień
– Człowiek

1 Moj. 1:26-31; 2:7,21-25

ROZ DZIAŁ XIII
Szósty Dzień
– Człowiek

1 Moj. 2:7,21-25

ROZ DZIAŁ XIV
Ewolucja nie jest metodą

Twórczą


