
A co z ludźmi dobrymi, którzy nie są chrześcijanami? 

Człowiek nie może być dobry i jednocześnie być w błędzie. Biblia mówi, że jest droga, 
która wydaje się człowiekowi słuszna, lecz końcem tej drogi jest śmierć (Prz 16:25). 
Istnieje wiele wypadków każdego roku, że ktoś dla żartów wymierza rewolwer w kogoś 
innego, szczerze wierząc, że jest nie nabity. Rewolwer wypala i ginie człowiek. A ten 
który nacisnął spust mówi: "nie wiedziałem, że był naładowany". Człowiek może być w 
stu procentach szczery w tym, że nie chciał skrzywdzić drugiego człowieka, lecz szczerze 
wierzył w coś co nie było prawdziwe. Szczerość nie wystarcza jeżeli przedmiot 
przekonania nie jest prawdziwy.  
Apostoł Paweł tłumaczy, że samo praktykowanie religii nie tłumaczy nikogo, lecz może 
raczej wywołać winę tej osoby. Omawiając religie pogańskie Paweł naucza, że są one 
niszczeniem prawdy. Mówi:"prawdę Bożą przemienili w kłamstwo"(Rz 1:25) 
Chwała Boga jest zastąpiona przez chwałę stworzenia i religia jest religią oddająca cześć 
fałszywym bogom. A oddawanie czci fałszywym bogom jest obrazą majestatu Bożego. 
To jest coś do czego Bóg zawsze odnosił się ze wstrętem. 
" Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie; nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w 
wodach pod ziemią; nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ 
ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym" (Wj 20:3-5). Tak więc religijny człowiek 
nie ma żadnej korzyści, jeżeli oddaje cześć nieprawdziwemu bogu- niezależnie od tego 
jak szczerze to czyni. 
Jeżeli człowiek próbuje wejść do kina gdzie bilet kosztuje 10 zł to nie ma znaczenia czy 
ma 8 zł czy 5zł bo ciągle ma za mało. Jeżeli ktoś wierzy w niewłaściwą rzecz to nie ma 
znaczenia jak bardzo jest szczery i dobry, ponieważ brakuje mu tego, czego Bóg domaga 
się od człowieka. 

A co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli? 

Niezależnie od tego gdzie idziemy i o czym mówimy, zawsze pojawia się to pytanie. 
Wiele razy jest stawiane w celu uwolnienia jednostki od jakiejkolwiek osobistej 
odpowiedzialności przed Bogiem. 
Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedź na to pytanie nie decyduje o tym, czy 
chrześcijaństwo jest prawdziwe czy nie. Ta sprawa została już rozwiązana w Jezusie 
Chrystusie przez Jego zmartwychwstanie. Sprawa autorytetu została rozwiązana raz na 
zawsze, a problem tych, którzy nigdy nie słyszeli, jest tylko sprawą interpretacji. 
Najlepszym sposobem postąpienia z tym pytaniem jest stwierdzenie pewnych prawd, 
które Pismo przedstawia bardzo jasno. Biblia naucza bardzo wyraźnie, że nikt nie może 
przyjść do Boga inaczej, jak przez Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: ,,Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie" (J 14, 6). Jedyną podstawą 
przebaczenia grzechów i wiecznego życia jest sposób, o którym nauczał Jezus. Wielu 
ludzi sądzi, że to oznacza, iż ci, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, będą automatycznie 
potępieni. A jednak nie wiemy, czy sprawa przedstawia się właśnie w ten sposób. 
Chociaż Pismo nie naucza nigdy wprost, że ktoś, kto nie słyszał o Jezusie może być 
zbawiony, wierzymy, że mieści w sobie taką prawdę. Wierzymy, że każdy człowiek 



będzie miał możliwość nawrócenia się i że Bóg nie odrzuci nikogo dlatego, że 
przydarzyło mu się urodzić w złym miejscu lub złym czasie. 
Jezus powiedział: "Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna czy nauka ta jest od Boga, czy 
też Ja mówię od siebie samego" (J 7, 17). 
Biblia uczy także, że nikt nie ma żadnej wymówki: "To bowiem co o Bogu można 
poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata 
niewidzialne jego przymioty wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla 
umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy" (Rz l, 1920). 
Faktem jest, że cała ludzkość może powiedzieć, iż istnieje jakiś Stwórca, ponieważ 
świadczy o tym Jego stworzenie. To świadectwo jest powszechne. Chociaż ludzie mają 
wystarczającą ilość informacji, że Bóg istnieje, świadomie zignorowali sprawy Boże, 
ponieważ ich serca były złe. 
Biblia naucza, że niewierzący człowiek "przez nieprawość nakłada prawdzie pęta" (Rz l, 
18). Co więcej, Pismo naucza, że człowiek nie szuka Boga, lecz w rzeczywistości ucieka 
od niego. "Nie ma kto by szukał Boga" (Rz 5, 11). Tak więc problem nie polega na tym, 
że Bóg odmawia posłania swojego słowa komuś, kto rozpaczliwie szuka prawdy. 
Wiemy także, że Bóg "nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia" (2 P 3, 9). To oznacza, że Bóg troszczy się także o tych, którzy nigdy nie 
słyszeli Ewangelii. Pokazał to posyłając swojego Syna, aby umarł na ich miejscu; "gdy 
byliśmy jeszcze grzesznikami Chrystus umarł za nas" (Rz 5, 8). 
Biblia naucza, że Bóg zamierza sądzić świat uczciwie i sprawiedliwie "dlatego 
wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat" (Dz 17, 31). To znaczy, że 
imię Boga będzie oczyszczone i nikt nie będzie w stanie oskarżyć Go o nieuczciwość. 
Chociaż możemy nie wiedzieć, w jaki sposób On zamierza postąpić z tymi ludźmi, 
wiemy, że Jego sąd będzie uczciwy. Sam ten fakt powinien usatysfakcjonować każdego, 
kto zastanawia się nad tym, jak Bóg zamierza postąpić z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli 
o Jezusie Chrystusie. 
Biblia nam świadczy, że będą ludzie, którzy usłyszą i odpowiedzą z każdego narodu na 
ziemi: ,,zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, 
ludu i narodu" (Ap 5, 9). 
Biblia daje przykład człowieka, który był w sytuacji podobnej do wielu ludzi dzisiaj. Był 
to Korneliusz. Był on bardzo religijnym człowiekiem, który nieustannie modlił się do 
Boga. Nie słyszał o Jezusie Chrystusie, lecz szczerze prosił Boga, aby mu się objawił. 
Bóg odpowiedział na modlitwę Korneliusza i posłał do niego apostoła Piotra, aby 
przedstawił mu całą historię Jezusa. Kiedy Piotr ogłosił mu Ewangelię, Korneliusz zaufał 
Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Ten przykład pokazuje, że każdy, kto szczerze 
pragnie poznać Boga, usłyszy o Jezusie. 
Są dzisiaj ludzie podobni do Korneliusza, którzy modlą się, aby poznać żywego i 
prawdziwego Boga i Bóg dociera do nich niezależnie od tego, gdzie żyją. Szymon Piotr 
stwierdził "przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym 
narodzie miły jest mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie" (Dz 10, 3435). 
Pismo zawiera inne przykłady ludzi, którzy zostali przyjęci przez Boga, pomimo tego że 
ich znajomość Jego osoby była ograniczona. Prostytutka Rachab miała bardzo niewiele 
wiedzy o Bogu, lecz Biblia wymienia ją jako kobietę wiary. Jej czyny uzyskały pochwałę 
(Joz 2, 9; Hbr 11, 31). 
Naaman Syryjczyk uzyskał pokój z Bogiem, ponieważ uwierzył, pomimo tego że żył 



pośród kultury pogańskiej (2 Kr 5, 1519). Jonasz prorok był posłany do Niniwy; 
społeczeństwa pogańskiego i ludzie ci nawrócili się na skutek jego głoszenia (Jon 3, 5). 
Nikt nie będzie potępiony za to, że nie słyszał o Jezusie Chrystusie. Człowiek będzie 
potępiony za złamanie swoich własnych norm moralnych: "bo ci, którzy bez Prawa 
zgrzeszyli bez Prawa też poginą, a ci co w prawie grzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. 
Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa będą sprawiedliwi wobec Boga 
ale ci, którzy Prawo wypełniają będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy Prawa 
nie mają. idąc za naturą czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla 
siebie są prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy 
jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie: ich myśli na przemian ich 
oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez 
Jezusa Chrystusa 'ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii" (Rz 2, 1216).W oparciu 
o powyższe przykłady z Pisma możemy zobaczyć, ze Bóg będzie uczciwie sądził całą 
ludzkość i że nikt nie będzie mógł twierdzić, że został potraktowany niesprawiedliwie. 
Dlatego ludzie, którzy stawiają to pytanie, powinni być bardzo ostrożni, aby nie 
posługiwać się nim jako wymówką przed przyjściem do Chrystusa. 

Czy Biblia dopuszcza teorie ewolucji? 

Jest to jedno z najczęściej stawianych pytań. Pojawia się ono w różnych formach, takich 
jak "Czy człowiek może być chrześcijaninem i wierzyć w ewolucję?" albo "Czyż nauka 
nie dowiodła prawdziwości teorii ewolucji zaprzeczając w ten sposób opisowi stworzenia 
w Księdze Rodzaju?" Aby na to odpowiedzieć, musimy najpierw rozważyć, co 
rozumiemy przez termin "ewolucja". Jeżeli rozumiemy go po prostu jako "przemiana" 
tak jak zmiana niemowlęcia w dorosłego albo zmiana w obrębie gatunków, takich jak 
gatunek psów czy kotów wtedy nie ma żadnego problemu. Taka ewolucja czy rozwojowa 
przemiana w obrębie pewnych gatunków jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym. 

Problem leży w tym, że przyjmowana powszechnie teoria ewolucji idzie daleko dalej. 
Teoria ta stwierdza zasadniczo, że formy bardziej skomplikowane rozwinęły się z mniej 
skomplikowanych, a organizmy żywe powstały z nieożywionych związków chemicznych 
przez zbieg okoliczności. Taka teoria ewolucji jest bardziej filozofią na temat powstania 
życia i znaczenia człowieka, niż teorią nauk przyrodniczych. Taka teoria ewolucji jest 
sprzeczna z biblijnym opisem stworzenia. Zapis w Księdze Rodzaju podaje 10 razy, że 
Bóg stworzył rośliny i zwierzęta według swojego rodzaju bez krzyżowania tych rodzajów. 
Mężczyzna był w pełni człowiekiem podczas swojego stworzenia. Tak samo kobieta bez 
długiego, stopniowego okresu rozwoju. 
 
Idea naturalnej selekcji czy przetrwania najlepiej przystosowanych nie zgadza się z 
biblijnym nauczaniem, że wszystkie stworzenia były dobre (Rdz 1,31). Pismo naucza, że 
wszystko było na początku stworzone jako doskonałe, a śmierć i upadek pojawiły się, 
gdy grzech wszedł na świat. Jest to przeciwne ewolucyjnej koncepcji, że wszystko staje 
się coraz lepsze. Ewolucja nie tylko sprzeciwia się Biblii, lecz także sprzeciwia się 
pewnym podstawowym prawom nauk przyrodniczych. Np. drugie prawo termodynamiki 
zawiera w sobie wniosek, że wszystko co jest pozostawione samo sobie, ma tendencje do 
stawania się mniej uporządkowanym, a nie bardziej uporządkowanym czy 



"skomplikowanym". 
Ta zasada pojawia się na podstawie obserwacji tego, co widzimy. Przedmioty starzeją się, 
zużywają i w końcu umierają czy niszczą. Tracą swoją strukturę. Teoria ewolucji mówi, 
że przedmioty rozwijają swoją strukturę i stopień skomplikowania. A jednak tak nie jest. 
Ewolucja mówi także, że przemiany czy mutacje są korzystne, podczas gdy natura 
pokazuje, że prawie wszystkie wariacje są szkodliwe. Teoria ta sprzeciwia się możliwym 
do zaobserwowania zjawiskom. 
 
Zarówno teoria ewolucji jak i teoria nadnaturalnego stworzenia nie mogą być 
udowodnione przy pomocy nauk przyrodniczych, tzn. nie można ich powtórzyć w 
środowisku laboratoryjnym. Nadnaturalne stworzenie wydarzyło się raz w przeszłości, a 
ewolucja jest zbyt powolna do zaobserwowania. Obie teorie opierają się na wierze i 
człowiek musi wybrać jedną lub drugą na podstawie materiału dowodowego. 
Chrześcijanin nie musi być zakłopotany wierzeniem w opis Księgi Rodzaju na temat 
stworzenia, ponieważ nie tylko zgadza się on lepiej z obserwowalnymi faktami, lecz był 
także poglądem Boga człowieka, Jezusa Chrystusa (Mt 19,16). 

Czy dni w pierwszym rozdziale księgi rodzaju miały 24 

godziny? 

Debata na temat tego, czy 6 dni Księgi Rodzaju to dni słoneczne, takie jak znamy dzisiaj, 
czy też dłuższe okresy czasu ma długą historię. Wielu historyków uważa skamieliny i 
dane historyczne za dowód, że ziemia istnieje od milionów lat. Tak więc jednym z 
punktów widzenia jest teoria "dnia" trwającego wieki, próbująca zharmonizować opis 
Księgi Rodzaju z obecną teorią przyrodniczą przez stwierdzenie, iż te 6 dni to długie 
wieki, a nie dosłownie dni 24-godzinme. 

Argumenty wykorzystywane do poparcia tej idei (że dni te były wiekami, trwającymi 
może miliony lat) są oparte na skamielinach oraz geologicznych świadectwach, które są 
przyjmowane za rzetelne w interpretacji przyrodników ewolucjonistów oraz na 
interpretacjach samego opisu Księgi Rodzaju. Zwolennicy tego poglądu, którzy istnieli 
już w najwcześniejszej erze chrześcijańskiej, powołują się na fakt, że 24-go-dzinny dzień 
był niemożliwy, ponieważ Słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia, tak więc 
dni słoneczne nie mogły istnieć przez pierwsze trzy dni. 
 
Ten pogląd także twierdzi, że skoro Bóg ciągle odpoczywa po stworzeniu, siódmy dzień 
nie jest dniem słonecznym, co oznacza, że inne także nie mogą być. Poza tym hebrajskie 
słowo oznaczające dzień: "yom", jest używane w innych miejscach w Biblii na 
oznaczenie dłuższych okresów czasu niż 24 godziny w takich miejscach jak: Ps 90,4, 2P 
3,8 oraz Za 1214. Ci, którzy przeciwstawiają się teorii dnia wieku, powołują się na to, że 
zapis Księgi Rodzaju nie musi być harmonizowany z naukami przyrodniczymi, lecz że 
nauki przyrodnicze powinny być harmonizowane z Pismem. Wykopaliska i geologiczny 
materiał dowodowy nie udowadniają ostatecznie, że wiek ziemi wynosi miliony lat i 
mogą w większej części być wyjaśnione przez teorię pozornego wieku. 
 



Jest to teoria, która mówi, że Bóg stworzył wszystko w pełnej dojrzałości, w takim stanie, 
jakby przeszło przez normalne stadia rozwoju. Przykładami mogą być Adam i Ewa 
stworzeni jako dorośli i wino, które Jezus stworzył w Kanie w pełni sfermentowane w 
krótkim czasie. To wyjaśniałoby dlaczego wygląd ziemi wskazuje na miliony lat, 
podczas gdy w rzeczywistości została ona stworzona niedawno (620 tysięcy lat temu). 
Istnienie niektórych skamielin i niektóre dane geologiczne mogą być także wyjaśnione 
przez osadzenie się warstw i skamieniałości powszechnego potopu. 
 
Co do znaczenia słowa "yom", ci, którzy przeciwstawiają się teorii dnia-wieku, wskazują 
na to, że gdy  yom" jest używane z konkretną liczbą w tej sytuacji 6 dni zawsze oznacza 
24-godzininy dzień. Przykładem tego jest 40 dni, które Mojżesz spędził na górze Synaj i 
3 dni w których Jonasz przebywał we wnętrzu wielkiej ryby. Dodatkowym dowodem jest 
to, że W] 20,11 mówi o 6 dniach stworzenia wyraźnie jako o 24-godzinnych dniach. W 
Starym Testamencie liczba mnoga "yom" jest wykorzystywana ponad 700 razy i zawsze 
oznacza 24-godzinme dni. Ciężar dowodu spoczywa na tych, którzy twierdzą, że słowo 
"yom" nie może być rozumiane w swoim zwykłym i naturalnym znaczeniu. 
 
Co do argumentów, że pierwsze trzy dni mogły być dniami słonecznymi, Bóg mógł 
spowodować w przygotowaniu ,na stworzenie słońca czwartego dnia , że wszystko 
dokonywało się według planu, który później miał mieć miejsce w dniach słonecznych. 
Opis Księgi Rodzaju wyraźnie stwierdza:  nastał wieczór i poranek, jeden dzień". Nawet 
bez słońca działo się tak, jak w dniach słonecznych, które wkrótce miały nastąpić. Choć 
prawdą jest, że Bóg ciągle odpoczywa po stworzeniu, Pismo mówi o odpoczynku Boga w 
czasie przeszłym, nie teraźniejszym. Siódmy dzień nie trwa, lecz był konkretnym czasem 
w przeszłości, gdy On "przestał stwarzać". Wielu ludzi, którzy sprzeciwiają się teorii 
dnia-wieku przyjmuje pogląd uznający dzień słoneczny i niedawne stworzenie świata, 
wyjaśniając skamieniałości i geologiczny materiał dowodowy powszechnym potopem i 
teorią pozornego wieku. Jak zilustrowano w tej odpowiedzi wobec teorii dnia wieku oraz 
na podstawie innych świadectw, nie ma żadnego powodu, który zmuszałby do porzucenia 
poglądu uznającego dzień słoneczny i teorię niedawnego stworzenia. 
 

Czy jednak Biblia nie zawiera twierdzeń sprzecznych z 

nauką? 

Niewierzący często stwierdzają, iż nauka wykazała, że Biblia jest przestarzała. 
Nowoczesne odkrycia pokazały tak twierdzą argumenty że można śmiać się z biblijnego 
poglądu na świat. Takie stwierdzenie opiera się na kilku błędnych założeniach i ignoruje 
perspektywę Biblii. Biblia nie jest podręcznikiem nauk przyrodniczych. Jej celem nie jest 
przedstawienie technicznego opisu naturalnego świata formalnymi terminami, lecz 
wyjaśnianie zamiaru Boga w stosunku do człowieka, czyli wyjaśnienie spraw duchowych. 
Nie jest to na pewno formalny podręcznik dla przyrodników. 

Opisy, które podaje Biblia na temat natury, nie są ani naukowe ani nienaukowe, lecz są 
utworzone ze słów, które nie są terminami formalnymi i są często ogólne, tak aby 



przeciętny śmiertelnik mógł zrozumieć myśl główną. Nie oznacza to jednak, że 
stwierdzenia są nieprawdziwe. Oznacza to, że były pisane dla przeciętnych czytelników z 
punktu widzenia nieformalnego obserwatora i jego językiem. Chociaż Biblia była pisana 
w czasach, gdy istniało wiele fantazyjnych idei na temat świata, okazuje się ona 
wyjątkiem w swoich poglądach na stworzenie, naturę i Boga. Prymitywny i 
politeistyczny babiloński opis stworzenia świata pozostaje w bezpośrednim konflikcie z 
subtelnym opisem, który możemy znaleźć w Księdze Rodzaju. (Porównaj podobieństwa i 
uderzające różnice, które pokazują wyższość opisu biblijnego w: Archeology and the Old 
Testament, Nervill F. Unger, Grand Rapids, Zondeirvan, 1954, ss. 2638). 
 
Wierzenia narodów w starożytności były w przeważającej części politeistyczne, czyli 
wprost przeciwne monoteizmowi Biblii, jedynemu monoteizmowi w starożytnych 
czasach. Biblii nie da się wystarczająco wyjaśnić tylko jako wytworu swego własnego 
otoczenia. Biblijne stwierdzenia na temat spraw przyrodniczych znajdują się na innym 
poziomie niż te, które znajdujemy w pozostałej ówczesnej literaturze. Biblia nie zawiera 
żadnych fantazyjnych pomysłów przyrodniczych na temat naturalnego świata, choć 
nawet uczeni greccy filozofowie mieli śmieszne poglądy na temat światła, stworzenia i 
astronomii. 
 
Wedy, które są świętymi pismami hinduizmu, nauczają, że: 
"Księżyc jest ponad 150 000 mil bardziej odległy od słońca i świeci swoim własnym 
światłem", że: "ziemia jest płaska i trójkątna" i że: "trzęsienia ziemi powodowane są 
przez słonie podskakujące pod nią". Ptolemeusz twierdził, ze ziemia jest płaska. Czytamy 
stwierdzenia takie jak te i śmiejemy się, lecz Biblia nie zawiera żadnych absurdalnych, 
im podobnych stwierdzeń. 
 
Nauka i Pismo nie wykluczają się nawzajem. Po prostu patrzą na świat z różnych 
punktów widzenia. Lecz ostatecznie nie są sprzeczne. Sensownym jest wierzyć, że jeżeli 
ten sam Bóg stworzył porządek naturalny i porozumiewał się z ludźmi przez Biblię, to 
chce, aby to podwójne świadectwo wzmacniało Jego sprawę, a nie sprzeciwiało się jej. 
 
Jeszcze jedna interesująca uwaga. Samo powstanie nowoczesnych nauk przyrodniczych 
opiera się na prawdach Pisma. Fakt, że istnieje Bóg, który stworzył Wszechświat i 
uporządkował go, spowodował, że ludzie tacy jak Newton poszukiwali pewnych 
przyrodniczych praw dla wyjaśnienia tego porządku. Tak więc nauka, zamiast niszczyć 
podłoże biblijnego autorytetu, musi znaleźć tam swoje korzenie. 
 

Czy Jezus twierdził, że jest Bogiem? 

Między przywódcami religijnymi, którzy porywali za sobą ludzi w ciągu historii, Jezus 
Chrystus stanowi wyjątek na podstawie faktu, że tylko On twierdził, iż jest Bogiem w 
ludzkim ciele. Powszechnym błędnym przekonaniem jest, że niektórzy - czy też wielu - 
przywódców religii światowych wypowiadało podobne twierdzenia. Tak po prostu nie 
było. Budda nie twierdził, że jest Bogiem, Mojżesz nigdy nie powiedział, że on jest 
Jahwe. Mahomet nie określał się jako Allach. I nigdzie nie znajdziesz, żeby Zoroaster 



twierdził, iż jest Ahura Mazda. A jednak Jezus, cieśla z Nazaretu powiedział, że kto 
zobaczył Jego (Jezusa), zobaczył Ojca (J 14,9) Podobnych twierdzeń Chrystusa jest wiele. 
Powiedział, że istniał przed Abrahamem (J 8, 58) i że jest równy Ojcu (J 5, 17-18). 

Jezus twierdził, że może przebaczać grzechy (Mk 2, 5-7), o czym Biblia naucza, że jest to 
coś, co tylko sam Bóg może zrobić (Iz 43, 25). Nowy Testament przedstawia Jezusa jako 
Stworzyciela Wszechświata (J l, 3) i jako tego, który podtrzymuje wszystko razem (Koi l, 
17). Apostoł Paweł powiedział, że "Słowo było Bogiem" (J l, l). Zjednoczone 
świadectwo Jezusa i pisarzy Nowego Testamentu brzmi, że był On kimś więcej niż tylko 
człowiekiem - On był Bogiem. 
 
Nie tylko Jego przyjaciele twierdzili, iż podawał się On za Boga, lecz także Jego 
nieprzyjaciele. Mogą istnieć dzisiaj pewne wątpliwości między sceptykami, którzy 
odmawiają zbadania materiału dowodowego, lecz nie miały takich wątpliwości władze 
żydowskie. Kiedy Jezus zapytał ich, dlaczego chcieli Go ukamieniować, odpowiedzieli: 
"Nie chcemy Cię kamieniować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, iż Ty będąc 
człowiekiem uważasz siebie za Boga" (J 10, 33). Ten fakt odróżnia Jezusa od wszystkich 
innych przywódców religijnych. 
W głównych religiach świata najważniejsze jest nauczanie, nie Nauczyciel. 
Konfucjonizm jest zestawieniem nauk, Konfucjusz nie jest ważny. Islam jest 
objawieniem Allacha, w którym Mahomet jest prorokiem, a Buddyzm podkreśla zasady 
Buddy, a nie samego Buddę. Jest to widoczne zwłaszcza w hinduizmie, który nie ma 
żadnego historycznego założyciela. A jednak w centrum chrześcijaństwa znajduje się 
osoba Jezusa Chrystusa. Jezus nie twierdził tylko, że naucza ludzkość prawdy, On 
twierdził, że jest prawdą (J 14, 6). To czego Jezus nauczał nie jest najważniejszym 
aspektem chrześcijaństwa. Najważniejsze jest to, kim Jezus był. Czy był Synem Bożym? 
Czy jest On jedyną drogą, na której człowiek może spotkać Boga? Takie twierdzenie 
podał sam o sobie. 
 
Wyobraź sobie, że dziś wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych pojawi się na 
wszystkich ekranach telewizyjnych i ogłosi "Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Mam 
moc przebaczania grzechów, mam władzę zmartwychwstania po śmierci". Szybko i 
dyskretnie program zostałby wyłączony. Prezydent zostałby odprowadzony i zastąpiony 
przez wiceprezydenta. Każdy, kto odważyłby się dokonać takich stwierdzeń, musiałby 
być albo umysłowo chory, albo być oszustem - chyba, że rzeczywiście byłby Bogiem. 
Dokładnie tak przedstawia się sprawa z Chrystusem. On jasno stwierdził wszystkie te 
rzeczy i więcej jeszcze. Jeżeli jest Bogiem - jak twierdził - musimy w Niego wierzyć. A 
jeżeli nie jest, nie ma sensu się nim zajmować. Jezus jest albo Panem wszystkiego, albo 
w ogóle nie jest Panem. 
Tak, Jezus twierdził, że jest Bogiem. Dlaczego ktoś miałby w to wierzyć? Przecież samo 
twierdzenie, że jest się kimś, nie czyni tego jeszcze prawdziwym. Gdzie jest dowód, że 
Jezus jest Bogiem? 
Biblia podaje różne argumenty, takie jak cuda i wypełnienie proroctw, które mają na celu 
przekonanie nas, że Jezus jest tym, za kogo się podawał (J 20, 30-31). Głównym 
dowodem albo znakiem, o którym Jezus sam powiedział, iż okaże, że jest Synem Boga, 
było Jego zmartwychwstanie. Gdy religijni przywódcy domagali się od Niego znaku, 



Jezus odpowiedział: "Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach 
wielkiej ryby, tak Syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi" (Mt 12, 40). 
W innym miejscu, gdy domagali się od Niego znaku, powiedział: 
"Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo - mówił o świątyni 
swego ciała" (J 2, 19-21). Możliwość odzyskania swego życia po śmierci jest znakiem, 
który odróżnia Go nie tylko od wszystkich innych przywódców religijnych, lecz także od 
kogokolwiek innego, kto kiedykolwiek żył. 
Każdy, kto chce zaprzeczyć chrześcijaństwu, musi wyjaśnić historię zmartwychwstania. 
Tak więc, według Biblii, Jezus udowodnił, że jest Synem Bożym powstając z martwych 
(Rz l, 4). Istnieje przytłaczający materiał dowodowy, że Jezus powstał z grobu. I ten fakt 
udowadnia, że Jezus jest Bogiem. 
 

Czy moje dobre uczynki nic nie znaczą jeśli nie jestem 

chrześcijaninem? 

 
Pogląd, że moje dobre uczynki wystarczą jest poglądem wielu ludzi. Myślą oni, że jeżeli 
będą żyli dobrym życiem, jeżeli ich dobre czyny przeważą złe czyny wtedy zasłużą na 
niebo. 
Na ich nieszczęście, Biblia nie naucza, że ktokolwiek można zasłużyć sobie na niebo. 
Pismo naucza, dobre uczynki nie mają nic wspólnego z nawiązaniem więzi z Bogiem. Ta 
więź nie jest czymś, na co można zapracować, ponieważ Bóg zrobił już dla nas wszystko. 
"Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego 
zbawił nas"... (Tt 3:5). Łaską bowiem zbawieni jesteście przez wiarę, a to pochodzi nie 
od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (Ef 2:8-9). Jeżeli 
nasze wieczne zbawienie opierało by się na uczynkach i moglibyśmy na nie zapracować, 
wtedy Bóg byłby naszym dłużnikiem (Rz 4:3). 
Biblia naucza, że Bóg nic nie jest dłużny człowiekowi i że nasza własna sprawiedliwość 
jest jak splugawiona szmata (Iz 64:6). Prostym powodem tego jest fakt, że Bóg posiada 
doskonałą miarę, a wszyscy z nas zgrzeszyli i nie dopełnili tej miary (Rz 3:23). Lubimy 
porównywać się z innymi ludźmi i wtedy czujemy, że nie jesteśmy tacy źli. Lecz Bóg 
porównuje nas do Jezusa Chrystusa i wobec Niego widać, że nie dostaje nam 
sprawiedliwości- wszystkim z nas bez wyjątku. 
 

Czy wszystkie religie w zasadzie nie nauczają tego 

samego? 

Wielu ludzi zastanawia się dlaczego robimy tak wiele ruchu wokół Jezusa Chrystusa i 
chrześcijaństwa, ponieważ wierzą oni, że wszystkie religie są w zasadzie takie same. 
Stwierdzają, że wszystkie wiary mówią o tej samej rzeczy, lecz jedynie przedstawiają ją 
w inny sposób. 
Wszystkie religie nie mogą być prawdziwe jednocześnie ponieważ nauczają o wielu 



sprawach całkowicie sprzecznie. Ich twierdzenia wykluczają się nawzajem. 
W sprawach zbawienia i Jezusa Chrystusa tylko prawdziwe chrześcijaństwo uznaje w 
nim wiecznego Boga, który stał się człowiekiem i umarł za grzechy świata oraz powstał z 
martwych trzeciego dnia. Zbawienie dokonuje się jedynie przez złożenie zaufania w tym 
Jezusie Chrystusie z łaski przez wiarę. Zbawienie według innych religii nie dokonuje się 
łaską przez wiarę, lecz jest sprawą uczynków. Całkowicie błędne jest mówienie, że 
wszystkie religie są takie same. Bóg chrześcijan nie jest tym samym Bogiem co Bóg 
mormonów, muzułmanów czy buddystów. Bóg Biblii jest jedynym prawdziwym Bogiem. 
Tamci Bogowie nie istnieją i nie należy im oddawać czci. 

Dlaczego dobry Bóg pozwala na istnienie zła? 

Czasami problem zła przedstawiany jest w formie pytania: Jeżeli Bóg jest dobry, to 
oznacza, że jest niewystarczająco potężny, aby poradzić sobie ze złem i 
niesprawiedliwością w tym świecie- ponieważ one nadal mają miejsce. Jeżeli jest On 
wystarczająco potężny, aby położyć koniec wszelkiemu złu, wtedy sam musi być złym 
Bogiem, ponieważ nie robi nic w związku z tym- pomimo że ma taką możliwość. Jak to 
więc jest? Czy jest On złym Bogiem, czy też jest Bogiem, który nie jest wszechmocny? 
Nawet pisarze biblijni narzekają na zło i cierpienie "Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia" 
(Ps 40:12). "Całe stworzenie, aż jęczy i wzdycha" (Rz 8:22). Tak więc gotowi jesteśmy 
przyznać, że zło jest problemem i przyznajemy także, że jeśli Bóg stworzył by świat 
takim, jakim jest on dzisiaj, to oznaczało by, że nie byłby Bogiem miłości, lecz raczej 
Bogiem zła. 
A jednak pismo twierdzi, że Bóg nie stworzył świata w takim stanie, w jakim jest on 
teraz, lecz że zło weszło na świat w rezultacie egoizmu człowieka. Biblia mówi, że Bóg 
jest Bogiem miłości. On pragnął stworzyć człowieka, a następnie ludzkość, która by Go 
kochała. Szczera miłość nie może jednak istnieć, jeżeli nie jest wyrażona w sposób wolny, 
na zasadzie wolnego wyboru. Dlatego człowiek otrzymał możliwość wyboru między 
przyjęciem miłości Boga a odrzuceniem jej. 
Ta możliwość wyboru sprawiła, że prawdopodobieństwo zła stało się bardzo realne. 
Kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu, nie wybrali oni czegoś, co Bóg 
stworzył, lecz swoim wyborem wprowadzili na świat zło. Bóg ani nie jest zły, ani nie 
stworzył zła. Człowiek sam spowodował zło przez egoistyczne wybranie swojej drogi 
zamiast drogi Boga. 
Z powodu tego upadku świat jest teraz nienormalny. Sprawy nie są w takim stanie, w 
jakim powinny być. Człowiek w rezultacie upadku jest oddzielony od Boga. Przyroda nie 
zawsze jest życzliwa dlz człowieka i świat zwierząt także może być jego nieprzyjacielem. 
Istnieją konflikty między człowiekiem a innymi ludźmi. Żadna z powyższych sytuacji nie 
miała miejsca przed upadkiem. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może być przedstawione 
dla problemów, wobec których stoi ludzkość, musi wziąć pod uwagę, że świat- taki jaki 
jest teraz- nie jest normalny. 
Chociaż zło jest tutaj i jest realne, jest ono także tymczasowe- zło będzie w końcu 
zniszczone. To jest nadzieja, którą ma każdy wierzący. Nadejdzie nowy świat, w którym 
nie będzie więcej łez ani cierpienia, ponieważ wszystkie rzeczy będą odnowione ( Ap 
21:5). Utracony raj będzie rajem zajętym na nowo. Bóg naprawi całe zło i na zawsze 
zniszczy je w czasie zamierzonym dla siebie. 



Dlaczego Jezus jest jedyną drogą? 

Ludzie nieustannie pytają się: ..Co jest takiego wyjątkowego w Jezusie? Dlaczego jest On 
jedyną drogą do poznania Boga?" Obok problemu tych, którzy nigdy .nie słyszeli o 
Jezusie, to pytanie pojawia się najczęściej. Jesteśmy oskarżani o ciasnotę poglądów, 
ponieważ twierdzimy, że nie ma żadnej innej drogi dojścia do Boga. Pierwszą rzeczą, o 
której trzeba powiedzieć, jest fakt, że to nie my wymyśliliśmy twierdzenie o Jezusie, że 
On jest jedyną drogą. To nie jest nasze twierdzenie, to jest Jego twierdzenie. My jedynie 
przedstawiamy Jego twierdzenie i twierdzenie autorów Nowego Testamentu. Jezus 
powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przechodzi do Ojca inaczej, jak 
tylko przeze mnie" (J 14, 6) i "Jeżeli nie uwierzycie. że Ja jestem, pomrzecie w grzechach 
swoich" (J 8, 24). Apostoł Piotr podkreślał: "Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż 
nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni" (Dz 4, 12). Święty Paweł napisał: "Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 
Bogiem i ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus" (l Tt 2, 5). Zgodne świadectwo Nowego 
Testamentu brzmi, że nikt nie może znać Boga Ojca inaczej, jak przez osobę Jezusa 
Chrystusa. 

Aby zrozumieć dlaczego tak jest, musimy wrócić do początku. Nieskończony osobowy 
Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz l, l) oraz człowieka na swój własny obraz (Rdz l, 26). 
Gdy skończył stwarzanie, wszystko było dobre (Rdz l, 3). Mężczyzna i kobieta zostali 
umieszczeni w doskonałym środowisku, w którym wszystkie ich potrzeby mogły być 
zaspokojone. Otrzymali tylko jeden zakaz. Nie wolno im było jeść owoców z drzewa 
poznania dobra i zła, gdyż wtedy mieli umrzeć (Rdz 2, 17). Na nieszczęście zjedli owoc z 
tego drzewa (Rdz 3), czego rezultatem był upadek w czterech różnych dziedzinach. Wież 
miedzy Bogiem a człowiekiem została przerwana, co widać w próbie ukrycia się Adama i 
Ewy przed Bogiem (Rdz 3, 8). Więź między jednym człowiekiem a drugim także 
ucierpiała, ponieważ zarówno Adam jak i Ewa próbowali zrzucić winę na kogoś innego 
(Rdz 3, 12 13). Więź między człowiekiem a naturą została złamana. Ziemia miała rodzić 
ciernie i pokrzywy, a świat zwierząt nie byt już dłużej tak przyjacielski (Rdz 3, 17 18). 
Człowiek został także oddzielony od innych, z poczuciem pustki i braku czymś, czego 
nie doświadczał przed upadkiem. 
 
A jednak Bóg obiecał naprawić to wszystko i dał słowo, że pośle Zbawiciela; Mesjasza, 
który uwolni całe stworzenie z kajdanów grzechu (Rdz 3, 15). Stary Testament powtarza 
(nieustannie ten temat, że któregoś dnia ta osoba przyjdzie na świat i uwolni ludzkość. 
Słowo Boże rzeczywiście stało się prawdą. Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa 
Chrystusa (J l, 14 i 29). Potem Jezus umarł zamiast nas, abyśmy mogli na nowo cieszyć 
się właściwym związkiem z Bogiem. Biblia mówi: "Bóg był w Chrystusie jednając świat 
ze sobą" i "I On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali 
się w Nim sprawiedliwością Bożą." (2 Kor 5, 19 i 21). Jezus utorował drogę! Bóg 
dokonał tego wszystkiego, a naszą odpowiedzialnością jest akceptacja tego faktu. Nie 
możemy zrobić nic, co moglibyśmy dodać do dzieła Chrystusa. Wszystko zostało 
zrobione dla nas. Gdyby ludzkość mogła dotrzeć do Boga w jakiś inny sposób, wtedy 
Jezus nie musiałby umrzeć. Jego śmierć ilustruje fakt, że nie ma żadnej innej drogi. 
Dlatego żadna inna religia czy przywódca religijny nie może doprowadzić nikogo do 



znajomości jedynego prawdziwego Boga. Śmierć Chrystusa nie jest jednak końcem tej 
historii. Pozwólcie mi przedstawić, dlaczego stawiamy Jezusa Chrystusa ponad 
wszystkimi innymi przywódcami religijnymi. Wyobraźmy sobie, że całą grupą 
urządziliśmy wycieczkę do bardzo gęstego lasu. Gdy zagłębiliśmy się weń, zgubiliśmy 
się. Zdając sobie sprawę, że pójście w niewłaściwym kierunku może oznaczać utratę 
życia, zaczęliśmy się bać. Wkrótce zauważyliśmy przed nami rozwidlenie dróg i dwie 
postacie ludzkie. Podbiegliśmy i zauważyliśmy, że jedna z nich ma na sobie ubiór 
leśniczego, że żyje i znajduje się w doskonałym zdrowiu, podczas gdy druga osoba leży 
martwa. Którego z nich zapytalibyśmy o drogę? Oczywiście tego, który żyje. 
Gdy chodzi o sprawy wieczności, o drogę wyjścia będziemy pytali tego, który żyje. To 
nie jest Mahomet ani Konfucjusz, lecz Jezus Chrystus. Jezus jest wyjątkowy. On. 
powrócił z martwych. To udowodniło, że jest Tym, za kogo się podawał (Rdz l, 4), 
jedynym Synem Boga i jedynym sposobem nawiązania osobistej więzi z prawdziwym i 
żywym Bogiem. 
 

Ile zwierząt z każdego gatunku weszło do Arki? 

"Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze samca i samicę" (Rdz 
6,1920). ",Z wszelkich zwierząt czystych weź ze sobą siedem samców i siedem samic, ze 
zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samicę; również i z ptactwa po siedem 
samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi" 
(Rdz 7,23). "Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze zwierząt naziemnych po 
dwie sztuki samiec i samica weszły do Noego do arki, tak jak mu Bóg rozkazał" (Rdz 
7,89). 
 
Przy pobieżnym czytaniu zdania te wydają się być sprzeczne. Najpierw (Rdz 6,1920) 
Noe otrzymuje nakaz wprowadzenia do arki pary z każdego gatunku, potem w Rdz 7,23 
ma wprowadzić siedem par niektórych zwierząt i ptaków, a później (7,89) Pismo mówi o 
parach zwierząt. A jednak Rdz 7,89 nie mówi o ilości zwierząt, które wchodziły do arki, 
lecz o sposobie w jaki dokonywało się wchodzenie. Siedem sztuk każdego gatunku 
czystych zwierząt (trzy pary i jedno zwierzę przeznaczone na ofiarę) weszło do arki 
parami i inne zwierzęta także wchodziły w ten sposób. Pozostały problem możliwej 
sprzeczności między Rdz 6,19 20 i Rdz 7,23 można łatwo rozwiązać, gdy zrozumie siłę 
go w świetle zwyczajów literackich starożytnych ludzi. Najpierw przedstawiano 
stwierdzenie ogólne, po którym następowało bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Tak 
właśnie przedstawia się sytuacja tutaj. Rd2 6,1920 jest stwierdzeniem ogólnym, a Rdz 
7,23 przedstawia dodatkowe szczegóły na temat tego, że czyste zwierzęta były zabierane 
po siedem, a nie jedynie jak inne zwierzęca po dwa. Do arki weszła więc para zwierząt z 
każdego rodzaju samiec i samica oraz dodatkowa piątka z każdego czystego zwierzęcia. 
 



Jak Jezus mógł pozostać w grobie trzy dni i trzy noce, 

jeżeli został ukrzyżowany w piątek, a zmartwychwstał w 

niedzielę? 

Jezus zapowiedział w Mt 12, 40: "Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach 
wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi". Opisy Jego 
śmierci i zmartwychwstania przedstawione w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza i 
Jana stwierdzają, że Jezus został ukrzyżowany i pogrzebany w piątek przed zachodem 
słońca - który dla Żydów oznacza rozpoczęcie następnego dnia - a zmartwychwstał 
pierwszego dnia tygodnia, czyli w naszą niedzielę przed wschodem słońca. W ten sposób 
Jezus był w grobie przez część piątku, całą sobotę i część niedzieli. 

Innymi słowy dwie pełne noce, jeden pełny dzień i część dwóch dni. Ponieważ wyraźnie 
nie są to trzy pełne 24-godzinne dni, czy stoi to w sprzeczności z proroctwem Jezusa w 
Mt 12, 40? W Mk 8, 31; Mt 16, 21 słowa Jezusa: "Syn Człowieczy po trzech dniach 
zmartwychwstanie" oraz "trzeciego dnia zmartwychwstanie" - są używane zamiennie. 
Można to zobaczyć w fakcie, że większość wzmianek o zmartwychwstaniu stwierdza, iż 
wydarzyło się ono trzeciego dnia. Jezus mówił także o swoim zmartwychwstaniu w J 2, 
19-22 stwierdzając, że zmartwychwstanie nastąpi w trzech dniach (nie czwartego dnia). 
 
Mt (27, 63-64) rzuca nieco światła na idiomatyczne znaczenie tego zwrotu. Po tym, jak 
faryzeusze powiedzieli Piłatowi o zapowiedzi Jezusa: "Po trzech dniach powstanę", 
poprosili o straż, aby zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia. Gdyby zwrot "po trzech 
dniach" nie był zamienny ze zwrotem "trzeciego dnia", faryzeusze poprosiliby o straż do 
dnia czwartego. Również w Starym Testamencie możemy zobaczyć, że zwrot "jeden 
dzień i jedna noc" był idiomem stosowanym przez Żydów na oznaczenie dnia, nawet gdy 
chodziło tylko o część dnia. Np. l Sm 30, 12-13: "Przez trzy doby bowiem nic nie jadł, 
ani nie pił", a w następnym wersecie "Pan mój pozostawił mnie przed trzema dniami". 
Równie jasno Księga Rodzaju 42, 17 ukazuje idiomatyczne wykorzystanie tego zwrotu. 
 
Józef uwięził swoich braci przez trzy dni, a w wersecie 18 przemawia do nich i uwalnia 
ich trzeciego dnia. Zwroty "po trzech dniach" i "trzeciego dniia" nie są sprzeczne ani ze 
sobą, ani z Mt 12, 40, lecz są po prostu idiomatycznymi, zamiennymi zwrotami, 
powszechnie używanym sposobem wyrażania się Żydów. 
 

Jak wszystkie te zwierzęta mogły zmieścić się do Arki? 

Jednym ze sprzeciwów wobec biblijnego opisu potopu jest możliwość wprowadzenia 
wszystkich tych zwierząt do arki przez Noego. Zbadanie rozmiarów arki rzuca ważne 
światło na ten problem. J Whitcomb i H Morris dokonali wspaniałej pracy analizując 
dane związane z wymiarami arki. Stwierdzili, że arka miała: 145 metrów długości, 24 
metry szerokości, oraz 16 metrów wysokości. Arka miała 3 pokłady (Rdz 6:16). Tak więc 
łączna powierzchnia pokładów wynosiła 10 tys. metrów kwadratowych. Całkowity tonaż 



arki wynosił 13 960 ton. Tak więc arka mogła pomieścić przynajmniej 125 tys. owiec. W 
tamtych czasach liczba gatunków ssaków, płazów i gadów, które potrzebowały 
schronienia w arce nie przekraczała 17 600. Licząc po dwa zwierzęta z każdego gatunku 
daje liczbę 35200 sztuk zwierząt , plus 5 par dla zwierząt czystych ( bardzo mała liczba 
lecz przyjmijmy połowę gatunku czyli 6800 razy 5= 44000), co daje w sumie najwyżej 
79 000 zwierząt które znajdowały się w arce. 

Ponieważ prawdopodobnie istniała wtedy mniejsza ilość gatunków (przyjmując fakt, że 
większość zwierząt lądowych jest mniejsza niż owca i że można przyjąć, iż brane były 
młode i dlatego mniejsze zwierzęta), nie jest nie do pomyślenia, aby arka mogła 
pomieścić wystarczającą ilość zwierząt, licząc także pomieszczenia na pożywienie. Nie 
można przeoczyć koncepcji, że w arce znalazły się zwierzęta, które miały w sobie 
materiał genetyczny pozwalający na rozwój wielu różnych zwierząt, które znamy dzisiaj. 
Zwierzęta w arce mogły być dosłownie ,,barakiem genetycznym" i po latach rozmnażania 
się rozwinęły różne zwierzęta, które widzimy dzisiaj. Henry Morris stwierdza w swojej 
książce "Potop Księgi Rodzaju": "Setki lat badań zoologicznych wywiodło na światło 
pewne interesujące fakty dotyczące zadziwiającej zdolności różnicowania się, które 
Stwórca umieścił w "rodzajach" Księgi Rodzajów. Te "rodzaje" nigdy nie przekształciły 
się ani nie połączyły się z innymi przekraczając ustanowioną przez Boga linię rozdziałów, 
lecz rozwinęły się w tak wiele odmian i pod-odmian (jak rasy i rodziny ludzkości), że 
nawet najwięksi systematycy mają trudności z zadaniem policzenia ich i 
poklasyfikowania." 
 
Frank Levis Marsh ilustruje swoją koncepcję tego, jak niektóre z tych typowych 
stworzonych "rodzajów" mogły przekształcać się przed i po potopie. Wykazuje on, w jaki 
sposób ponad 500 odmian groszku zostało wytworzonych z jednego typu od roku 1700 i 
że ponad 200 różnych odmian psów, tak różniących się od siebie jak jamnik od owczarka 
szkockiego, powstało z bardzo niewielu dzikich psów. Dalej dr Marsh pisze: "Na polu 
zoologii bardzo dobrą ilustracją pojawienia się zmian u potomstwa jest gołąb domowy. 
Różnorodność kształtów i temperamentów, jaką można znaleźć między odmianami 
gołębi załamałaby nasze przekonanie co do ich wspólnego pochodzenia, gdybyśmy nie 
wiedzieli, że wszystkie one rozwinęły się z dzikiego skalnego gołębia z, wybrzeży 
europejskich: Columbia Livia. Bardzo interesujące jest obserwowanie zmian w stosunku 
do formy pierwotnej, które rozwinęły się w takich odmianach jak garłacz, leghorn, gołąb 
wachlarzowaty, przewrotek, turbit, gołąb jaskółczy, gołąb sowi, gołąb biały, gołąb 
kapucyn, gołąb pocztowy. Różne nazwy gatunkowe, może nawet różne rodzaje z 
pewnością byłyby użyte na określenie ich, gdybyśmy nie wiedzieli, że wszystkie są tylko 
potomkami jednego rodu". 
 

Skąd wiecie, że Bóg istnieje? 

Wierzymy, że istnienie Boga i pytania takie jak te można wyjaśnić. Wiemy, że Bóg 
istnieje, ponieważ, On sam to powiedział i dał się poznać. Nie byłby żadną pomocą we 
wszystkich naszych trudnościach, gdyby Bóg pozostał milczący. 
Lecz na szczęście sytuacja przedstawia się inaczej. Bóg nie tylko istnieje, ale także 



zakomunikował nam o tym. Objawił nam to przez Biblię. Biblia udowodniła, że jest 
czymś więcej niż książką. Jest słowem Boga. Materiał dowodowy jest bardziej niż 
przekonujący dla każdego, kto uczciwie rozważy jej twierdzenia. 
Z powodu twierdzeń, które Biblia wypowiada sama o sobie, wielu chciało ją zniszczyć. 
Jak twierdzi Marcin Luter: 
"wielu możnych powstało przeciw tej książce i starało się ją zniszczyć i wykorzenić- 
Aleksander Wielki, książęta Egiptu i Babilonu, Monarchowie Persji i Rzymu, 
imperatorzy Juliusz i August- lecz nic nie osiągnęli. 
Oni przeminęli podczas gdy ta księga pozostaje na zawsze, doskonała i nieuszkodzona, 
jak zdecydowano na początku. Kto więc jej pomógł- kto ochraniał ją przeciwko tym 
potężnym siłom? Z pewnością nikt inny z wyjątkiem Boga samego, który jest Panem 
wszystkich rzeczy". 
Sama Biblia daje nam więc wystarczające dowody na istnienie Boga. Wiemy, że Bóg 
istnieje także dla tego, że ukazał się w ludzkim ciele. Jezus Chrystus jest wszechmocnym 
Bogiem, który stał się człowiekiem. Biblia mówi "Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
między nami" (J 1:14) 
Jak wyjaśnia Casserley: "Ewangelia pokazuje, że znajomość ostatecznej prawdy nie 
może zostać osiągnięta przez filozofię, ponieważ do istoty natury Boga należy to, iż nie 
może być On odkryty przez badania ludzkiego umysłu; można Go poznać tylko wtedy, 
gdy On pierwszy podejmie inicjatywę objawienia". 

 

Skąd wiemy, że Jezus powstał z martwych? 

Czy Jezus rzeczywiście powstał z martwych? Czy ma to w ogóle jakieś znaczenie? 
Ronald Gregor Smith daje typową odpowiedź: "Jeżeli chodzi o historię, konieczne jest 
wyjaśnienie: Możemy spokojnie powiedzieć, że kości Jezusa leżą gdzieś w Palestynie. 
Wiara chrześcijańska nie zostaje zniszczona przez to stwierdzenie, przeciwnie, teraz 
dopiero, gdy to powiedzieliśmy, jesteśmy w sytuacji, w której możemy pytać o znaczenie 
zmartwychwstania jako integralnej części orędzia dotyczącego Jezusa" (Secular 
Christanity, London, Collins, 1966, s. 103). 

Wbrew temu punktowi widzenia, to czy Chrystus zmartwychwstał, ma znaczenie dla 
chrześcijaństwa, ponieważ chrześcijaństwo stoi lub upada wraz ze zmartwychwstaniem 
Jezusa Chrystusa (l Kor 15, 12-19). Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy wiara 
chrześcijańska się chwieje. Na szczęście, jednym z najlepiej poświadczonych wydarzeń 
starożytnego świata jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podczas konfrontacji z 
Jezusem żydowscy przywódcy domagali się od Niego znaku demonstrującego, że jest On 
obiecanym Mesjaszem. Jezus odpowiedział "Plemię żmijowe i wiarołomne żąda znaku, 
ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz 
był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy 
dni i trzy noce w łonie ziemi" 
 
(Mt 12, 39-40). Znak zmartwychwstania był przygotowany po to, aby wyróżnić Jezusa 
spośród wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i aby przedstawić Go jako Syna 



Bożego (rz l, 4). Relacje z jego ukazań się są zapisane dla nas przez naocznych świadków, 
którym Jezus ukazywał się żywy przez 40 dni po swoim publicznym ukrzyżowaniu. Jak 
podaje tekst biblijny: "Im też po swojej męce dał wiele dowodów że żyje. Ukazywał się 
im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym" (Dz l, 3). Apostoł Paweł pisząc około roku 
56 po Chrystusie wspomina o fakcie, że ponad pięciuset ludzi widziało 
zmartwychwstałego Chrystusa jednocześnie i większość z nich jeszcze ciągle żyła, gdy 
on pisał (l Kor. 15, 6). To stwierdzenie jest wyzwaniem dla tych, którzy nie wierzyli, 
ponieważ Paweł mówi, że jest wielu ludzi, którzy jeszcze żyją i którzy mogą być 
przesłuchani, aby stwierdzić czy Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. 
 
Historyczny materiał dowodowy w zupełności wystarcza do zaspokojenia ciekawości 
uczciwego badacza. Dotyczy to nie tylko pozytywnej obrony faktu zmartwychwstania, 
lecz także braku jakiegokolwiek materiału dowodowego dla innego wyjaśnienia. Teorie 
próbujące przedstawić inne wyjaśnienie zmartwychwstania wymagają większej wiary, 
aby w nie uwierzyć, niż samo zmartwychwstanie. Frank Morrison, który był 
dziennikarzem - agnostykiem, próbował napisać książkę obalającą zmartwychwstanie 
Chrystusa. Po wielu badaniach jego opinia zmieniła się i Morrison uwierzył w Jezusa 
Chrystusa. Oto jak Morrison opisuje to, co mu się przydarzyło: "To studium jest w 
pewien sposób tak niezwykłe i prowokujące, że autor sądził, iż należy stwierdzić tutaj 
pokrótce, jak powstała ta książka w jej obecnej formie. W pewnym sensie nie mogła mieć 
żadnej innej formy, ponieważ w swej istocie jest ona wyznaniem, wewnętrzną historią 
człowieka, który początkowo zamierzał napisać pewien rodzaj książki i został zmuszony 
samą siłą okoliczności do napisania innej. To nie fakty się zmieniły, ponieważ one są 
zapisane w niezniszczalny sposób na pomnikach i stronach ludzkiej historii; to 
interpretacja tych faktów przeszła "przemianę" (Who Moved the Stanę? Preface, 
Zondervan, 1971). 
 
Morrison odkrył, że Chrystus został publicznie złożony do grobu w piątek, lecz w 
niedzielę rano ciała tam nie było. Jeżeli nie zmartwychwstał, to ktoś musiał usunąć ciało. 
Istniały trzy zainteresowane grupy ludzi, które mogły usunąć ciało: Rzymianie, Żydzi, 
albo uczniowie. Rzymianie nie mieli żadnego powodu do wykradania ciała, ponieważ 
chcieli utrzymać spokój w Palestynie. Chcieli, aby ta prowincja była tak cicha, jak tylko 
to możliwe i wykradanie ciała Chrystusa nie mogłoby im w tym zadaniu pomóc. Żydzi 
nie zabraliby ciała, ponieważ ostatnią rzeczą, której pragnęli, było ogłoszenie 
zmartwychwstania. Oni sami poprosili o straż, według Mt 27. Uczniowie Jezusa nie mieli 
żadnego motywu, aby kraść ciało, a jeżeli to zrobili, umarli później za coś, o czym 
wiedzieli, że było nieprawdą. Co więcej, religia, którą proklamowali, wymogła mówienia 
prawdy i zabraniała kłamstwa. Ich działania byłyby niezgodne z tym, o czym wiedzieli, 
że jest prawdą i do czego wzywali innych. Pozostałym rozsądnym wyjaśnieniem jest to, 
że Chrystus zmartwychwstał, a naoczni świadkowie potwierdzają, że tak właśnie było. 
Może uczniowie Jezusa nie orientowali się tak dobrze jak człowiek XX wieku w wiedzy 
przyrodniczej, lecz na pewno znali różnicę między kimś, kto jest martwy, a kimś kto 
martwy nie jest. Jak powiedział Szymon Piotr: "Nie za wymyślonymi bowiem mitami 
postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości" (2 P l, 1-16). 
 



 


