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STWORZENIE CZŁOWIEKA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STWORZENIA CZŁOWIEKA
Bóg ukształtował człowieka, dał mu tchnienie życia (1 Moj. 2:7) i dlatego człowiek zaczął żyć. Czy
syntetyczna kopia człowieka zacznie żyć? Nie, musiało być tchnienie Boga.

a) Stworzenie człowieka zostało zaplanowane przez Boga
Akt stworzenia człowieka był zamierzonym działaniem Boga, bez człowieka stworzenie byłoby
niekompletne. Dopiero kiedy Bóg stworzył człowieka, oznajmił, że wszystko co uczynił, było bardzo
dobre, wcześniej było „tylko” dobre.
1 Moj. 1:26
26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego 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.(BW)
b) Stworzenie człowieka było bezpośrednie, szczególne i natychmiastowe.
Stworzenie człowieka nie było wynikiem żadnego procesu ewolucji, nie wiązało go z żadnymi
nadludzkimi, pozaludzkimi czy też przedludzkimi formami życia (żadne małpy, organizmy proste czy
też, jak twierdzi np. Erick von Deniken, istoty pozaziemskie, które przybyły na naszą planetę i dały
początek ludzkości).
1 Moj. 1:27
27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę
stworzył ich.(BW)
1 Moj. 2:7
7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się
człowiek istotą żywą.(BW)
Człowiek jest wyjątkowym, unikalnym i jedynym w swoim rodzaju stworzeniem – jak rzadko tak mówi
się o człowieku!
Ps. 8:1-10
1. Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm Dawidowy. 2. Panie, Władco nasz, jak
wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. 3. Z ust dzieci
i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Aby poskromić wroga i
mściciela. 4. Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty
ustanowiłeś: 5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? 6.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. 7. Dałeś mu
panowanie nad dziełami rąk swoich, Wszystko złożyłeś pod stopy jego: 8. Owce i wszelkie bydło,
Nadto zwierzęta polne, 9. Ptactwo niebieskie i ryby morskie, Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. 10.
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! (BW)
c) stworzenie obejmowało dwa elementy
Bóg posłużył się prochem ziemi, w który tchnął dech życia. Dzięki temu człowiek stał się istotą żywą.
Ten sam zwrot (istota żywa) odnosi się także do zwierząt (1 Moj. 1:24, 24; 2:19) Jednak zwierzęta nie
zostały uczynione na podobieństwo Boga, co stawia wyraźną granicę pomiędzy człowiekiem a
zwierzęciem.
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WZORZEC STWORZENIA CZŁOWIEKA
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. (1 Moj. 1:26-27). To podobieństwo było
przekazywane z pokolenia w pokolenie.
•

1 Moj. 5:1,3
1. To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił
go. 3. Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał
go Set.

•

1 Kor. 11:7 – podobieństwo Boże upoważnia mężczyznę do przywódczej roli
7. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej;
lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny.(BW)

•

Kol. 3:10 – wierzący ma przyoblec się w nowego człowieka na podobieństwo Stwórcy
10. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go
stworzył,

•

Jak. 3:8-9 – potępia przeklinanie ludzi, którzy są stworzeni na obraz Boży
8. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego
śmiercionośnego jadu.
9. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże;
Upadek zniekształcił ten obraz w człowieku, ale on nadal tam jest, nawet jeśli ktoś jest „złym”
człowiekiem, to należy pamiętać, że został stworzony na obraz i podobieństwo boże i należy mu się
szacunek i miłość.

a) znaczenie słów obraz i podobieństwo
•

Słowo hebrajskie „obraz” - cselem ( )צלםoznacza uformowany wizerunek, ukształtowaną figurkę z
określonego oryginału, obraz pewnej konkretnej rzeczy
Amos. 5:26
26. Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami
sobie uczyniliście,(BW)
Ezech. 23:14
14. Lecz ona posunęła się w swojej rozpuście jeszcze dalej, gdy zobaczyła mężczyzn malowanych
na ścianie, obrazy Chaldejczyków, malowane czerwoną farbą,(BW)

•

Słowo „demuth” (podobieństwo) odnosi się także do podobieństwa czegoś, co posłużyło za wzór.

b) Człowiek nie tylko jest istotą żywą, jako podobny do Boga posiada inteligencję i wolę.
To daje mu możliwość podejmowania decyzji i panowania nad światem

c) Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i mimo swego upadku, nie
utracił obrazu Bożego.
Obraz ten po upadku uległ zniekształceniu, jednak nie został z nas wymazany. Także sposób w jaki
Biblia opisuje człowieka po upadku (patrz powyżej: 1 Moj. 5:1,3; 1 Kor. 11:7; Kol. 3:10; Jak. 3:8-9)
wskazuje, że obraz ten stale jest w człowieku.
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d) Wymiary „Imago Dei” (Obrazu Bożego)

Obraz Boga w człowieku został zamazany, ale nie wymazany
1 Moj. 9:6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.(BW)
1 Kor. 11:7 Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem
chwały mężczyzny.(BW)
Jak. 3:9 Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże;(BW)

Człowiek był odpowiedzialny za panowanie nad ziemią.
1 Moj. 1:26-28; Ps. 8:4-8
Zadaniem Adama miało być zajmowanie się ogrodem Eden.
WYMIAR
RACJONALNY

Adam przypisywał zwierzętom ich nazwy.
1 Moj. 19-20
Adam wiedział, że kobieta została mu dana jako odpowiednia dla niego pomoc.
1 Moj. 2:22-24 por. 1 Moj. 2:20
Adam i Ewa mieli społeczność z Bogiem.
1 Moj. 3:8

WYMIAR DUCHOWY
Adam i Ewa obawiali się Boga po tym, jak zgrzeszyli.
1 Moj. 3:10
Bóg dał Adamowi i Ewie moralne przykazanie.
1 Moj. 2:17
Adam i Ewa mieli poczucie moralnej prawości
1 Moj. 2:25
WYMIAR MORALNY
Adam i Ewa mieli poczucie winy po popełnieniu grzechu.
1 Moj. 3:7
Obraz Boży obejmował zapewnie pierwotną sprawiedliwość.
1 Moj. 1:31; Kazn. 7:29
WYMIAR SOCJALNY

Adam i Ewa rozmawiali ze sobą (przypuszczalnie).
1 Moj. 2:18,23; 1 Moj. 3:6-8; 1 Moj. 4:1

DZIEDZICZENIE CZŁOWIECZEŃSTWA
Adam był ukształtowany na obraz Boży, ale jego dzieci zostały zrodzone na obraz ojca (1 Kor. 11:7;
1Piotra 1:18; Ps. 51:7). Dotyczy to materialnej natury ludzkiej. Jak zatem przechodzi z pokolenia w
pokolenie niematerialny aspekt natury człowieka? Na to pytanie próbuje się odpowiedzieć na trzy
różne sposoby:
•

Preegzystencja (Platon, Orygenes, hinduizm)
Bóg na początku stworzył wszystkie ludzkie dusze, ale później za karę zostały zamknięte w
materialnych ciałach. Na przestrzeni wieków dusze te migrują z ciała do ciała narażając się na
grzeszność. Koncepcja nauczana przez greckich filozofów np. Platona. Brak podstaw biblijnych.
Inną wersją tego poglądu jest to, że Bóg stworzył dusze wszystkich ludzi na początku aktu
stworzenia. Na przestrzeni wieków dusze te znajdują się w „poczekalni”, aż nadejdzie moment
kiedy pojawi się ich ciało, z którym mogą się połączyć.
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Kreacjonizm (Hodge, Kościół Rzymskokatolicki)
Bóg tworzy duszę w momencie poczęcia albo narodzin i natychmiast łączy ją z ciałem. Dusza jest
grzeszna nie z powodu defektu, ale kontaktu z ciałem, które odziedziczyło winę. Pogląd
preferowany przez kościół rzymskokatolicki.
Słabym punktem tej teorii jest to, że Bóg tworzyłby doskonałe dusze, a w chwilę później
poddawałby je upadkowi.

•

Traducjonizm (William Shedd, Ryrie, GGWO, Misja Łaski)
Dusza jest odziedziczona wraz z ciałem drogą naturalnych urodzin. Hebr. 7:10 przypisuje
nienarodzonemu Lewiemu akt moralny i intelektualny, gdy był jeszcze w lędźwiach swego praojca,
tak jak jego dusza.
1 Mój. 2:1-3 Bóg odpoczął, ponieważ dzieło stworzenia zostało zakończone, Bóg nie musi za
każdym razem na nowo tworzyć duszy człowieka w momencie jego narodzin. Także Boże tchnienie
życia stało się udziałem tylko Adama, nikt później nie był traktowany w ten sposób.
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