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6 Objawienie, Pismo, Kościół 
Objawienie miało swą pełnię dwa tysiąclecia temu. Bóg ukazał się nam w sposób 

doskonały – osobiście – w osobie Jezusa Chrystusa. 
Zostało nam przekazanie przez tych, którzy „od początku byli naocznymi świadkami i 

sługami Słowa”1. Posłuszeństwo temu Objawieniu, o którym wierni byli pouczani jak to pisał 
Paweł „bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”2 (czyli poprzez 
głoszenie ustne i spisane) dawało chrześcijanom pewność co do przekazanej nauki3. 

A jednak dziś, po kilkunastu wiekach Objawienie budzi u wielu z nas szereg wątpliwości.  
Czy odkrycia naukowe nie sfalsyfikowały wielu opisów (np. dotyczących powstania 

Świata)? Czy zatem Pismo zawiera błędy? Czy Bóg pozostawił nam „tylko Biblię” czy też 
Boży Przekaz trwa poprzez Ducha Świętego w całym Kościele? Kogo powinniśmy pytać o 
wykład trudniejszych fragmentów Pisma? Kto ma rację co do tego czym w ogóle Biblia jest i 
z jakich ksiąg się składa? 

Niniejszy rozdział poświęcę moim odkryciom4 na polu Biblii i Bożego Objawienia. 

 Czy Pismo Święte zawiera błędy? 
„Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, 
nie znając Pisma ani mocy Bożej.” 
/Ewangelia wg św. Mateusza 22,29/ 

Porozmawiajmy na temat rozumienia tekstu biblijnego, celu napisania Biblii oraz tego, 
dlaczego Kościół nigdy nie dogmatyzował literalnego rozumienia opisów biblijnych (np. 
opisu stworzenia), a nawet przestrzegał przed takim rozumieniem. 
Zacznę jednak od przedstawienia niektórych problemów, które niepokoją wiele szczerze 
poszukujących osób5. 

Rozważmy dwa podstawowe rodzaje problemów, które wyłaniają się przy czytaniu 
Biblii: 

6.1.1 Sprzeczności pomiędzy opisami biblijnymi a współczesną wiedzą  
Biblia podaje (zwłaszcza w ST) zdarzenia czy stwierdzenia o charakterze 

geograficznym, biologicznym czy historycznym kwestionowane przez współczesną naukę6. 
Oczywiście nauka nie wie jeszcze wszystkiego - niemniej sprzeczności wydają się ewidentne. 
Oto garść przykładów: 

Opis Stworzenia  
Opis stworzenia z Księgi Rodzaju „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i 

niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody 
pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie 

                                                
1 Łk 1,2b 
2 2 Tes 2,15b 
3 Łk 1,4 
4 Oczywiście, owe „moje odkrycia” w dużej mierze poczyniłem w tekstach znacznie ode mnie 
mądrzejszych autorów… 
5 W trakcie opracowywania tekstu korzystałem z myśli, a nawet fragmentów wypowiedzi przyjaciół z 
listy dyskusyjnej KATOLICY2. Mam nadzieję że nie pogniewają się za „plagiaty”. 
6 Warto zaznaczyć, ze Biblia zawiera wiele prawdziwych opisów faktów historycznych (które 
nierzadko przyczyniały się do dokonania cennych odkryć i wykopalisk), jednak tu pragnę się zająć 
tymi opisami, które stanowią problem. 
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niebem.”/Rdz 1,6b-7/ nawiązuje do współczesnej autorowi natchnionemu koncepcji 
kosmologicznej, w której Ziemia jest zamknięta pod sklepieniem „wód górnych” (które 
czasem przeciekają tworząc deszcz). 

Podobna koncepcja świata zarysowana jest w psalmie 136,6: „On rozpostarł ziemię 
nad wodami[...]” (Świadomie nie referuję tu do sporu o ewolucję, bowiem ewolucja pozostaje 
nadal teorią - i choć wydaje się być dość dobrze uzasadniona, błędem metodologicznym 
byłoby podawanie jej jako sprzeczności nauki z Biblią.)  

Potop  
Sam opis potopu niesie wiele problemów. Na naszej planecie nie ma dostatecznych 

zasobów wody (nawet po stopieniu lodu arktycznego), nadto w arce o opisanych rozmiarach 
nie zmieściłyby się wszystkie gatunki zwierząt (prawdopodobnie problem byłby z samymi 
owadami!), nie mówiąc już o paszy.  

Wiek Ziemi  
Według wykładu biblijnego Ziemia ma (jeśli wierzyć rożnym entuzjastom „biblijnego 

liczenia wieku Ziemi”) około 10 000 lat - co jest z geologicznego punktu widzenia 
niepodobieństwem. Mimo to w USA powstało towarzystwo które stawia sobie za cel 
udowodnienie iż tak właśnie jest. Niestety, jak wyraził się pewien znany naukowiec „z punktu 
widzenia nauki Ziemia mająca 10 000 lat jest zjawiskiem tego samego rodzaju, co Ziemia 
płaska”. 

6.1.2 Przykłady sprzeczności wewnętrznych w Biblii  
Biblia niekiedy podaje w różnych księgach (a nawet czasem w tej samej księdze) 

sprzeczne opisy tego samego zjawiska.  
Oto przykłady:  

Opis Stworzenia  
Okazuje się że opis stworzenia nie tylko budzi zastrzeżenia współczesnej nauki, ale Pismo 

zawiera dwa różne, sprzeczne opisy tego aktu. Pierwszy[1] znajdziemy w Księdze Rodzaju 
1,1 do 2,3, drugi[2] zaś... następuje zaraz po pierwszym (Rdz.2,4 -24) Nie będę tu przytaczał 
obu opisów - wymienię tylko widoczne sprzeczności:  

 W [1] najpierw zostaje stworzony świat roślinny, a dopiero później człowiek, w [2]- 
odwrotnie  

 W [1] najpierw zostają stworzone zwierzęta, a dopiero później człowiek, w [2]- 
odwrotnie  

 W [1] człowiek zostaje stworzony od razu jako mężczyzna i kobieta - w [2] kobieta 
zostaje ulepiona po zwierzętach  

Nawet sam pierwszy opis jest sprzeczny sam ze sobą:  
 W Rdz 1,1 czytamy „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”, ale w opisie dnia 

drugiego ponownie czytamy o niebie: „Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody 
pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to 
sklepienie niebem.” /Rdz 1,7-8/  

 Czytamy o stworzeniu świata roślinnego w dniu trzecim, zaś Słońca - w dniu 
czwartym (!), co jest tym bardziej dziwne że dzień i noc istnieją już od dnia 
pierwszego  

 Możemy też zauważyć iż Słońce i Księżyc zostały stworzone „aby rządziły dniem i 
nocą i oddzielały światłość od ciemności”/Rdz 1,18a/, choć przecież już pierwszego 
dnia „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg 
światłość dniem, a ciemność nazwał nocą”/Rdz 1,4-5a/. Zresztą już po pierwszym 
dniu czytamy (mimo braku Słońca i Księżyca!) „I tak upłynął wieczór i poranek - 
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dzień pierwszy.”/Rdz 1,5b/ (W ogóle sprawa podziału na dni przed stworzeniem 
Słońca i Księżyca jest kontrowersyjna...)  

 Inna sprawa że najpierw były rośliny (3-ci dzień), a Słońce później (4 dzień). Ziemia 
na początku była bezładem i pustkowiem, co jest o tyle dziwne, ze była zatopiona.  

Potop  
Oprócz prawdopodobnych sprzeczności fizyczno-geograficznych, opis Potopu zawiera 

także wewnętrzną sprzeczność. Zobaczmy: w Rdz 7,2-3 Bóg nakazuje Noemu: „Z wszelkich 
zwierząt czystych weź z 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.” 

Natomiast już w wierszach 7-9 czytamy: „Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami 
swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. Ze zwierząt czystych i 
nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi, po dwie sztuki, samiec i samica, 
weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.” 

Moglibyśmy przypuszczać że Noe nie spełnił dokładnie nakazu Pana, gdyby 
powyższy opis nie został opatrzony stwierdzeniem: „I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan 
polecił.”/Rdz 7,5/. 

Śmierć Judasza  
Dz.Ap. 1,18-19: „Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową 

na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród 
wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to 
znaczy: Pole Krwi.” 

Mt 27,6-8: „Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił 
się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są 
zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie 
cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi.” 
Kto nabył ziemię ; Judasz czy arcykapłani? 
Jak zginął Judasz ; powiesił się czy rzucił się z jakiegoś wysokiego miejsca? 

Oczywiście opisane tu przykłady to wierzchołek góry lodowej - jest tego znacznie 
więcej, zwłaszcza jeżeli dodać iż w Starym Testamencie nie było pełnego Objawienia. 

6.1.3 Wyjaśnienia fundamentalistyczne  
W środowisku tzw. Fundamentalistów biblijnych pojawiają się przeróżne wyjaśnienia. 

Miałem kiedyś okazję oglądać  film na którym pewien jegomość tłumaczył, jakoby 
Ziemia kiedyś otoczona była (ponad chmurami) warstwą wody - która to woda w czasie 
potopu miała zalać kontynenty. Spotkałem się też z „wytłumaczeniem” sprawy Judasza - miał 
on powiesić się na gałęzi gdzieś wysoko - i po powieszeniu spaść ze znacznej wysokości... w 
wyniku ułamania się owej gałęzi. 

Próby te są jednak wyraźnie rozpaczliwe, oparte na „naciąganej” argumentacji. 
Nasuwa się nieodparcie pytanie: 

6.1.4 Czy Biblia się myli?  
W żadnym wypadku. Biblia nie zawiera błędów. Spór toczy się o co innego - czy 

Biblia jest zbiorem ksiąg mówiących o miłości Boga, tego jak robi wszystko, aby nas zbawić 
i co należy zrobić by się dołączyć do tego olbrzymiego strumienia Łaski i włączyć w 
Odkupienie - czy też jest to również podręcznik biologii, fizyki, historii i czegoś tam jeszcze. 
Generalnie powinniśmy wybrać pomiędzy trzema stanowiskami:  
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Stanowisko 1 Wszystko co mówi Biblia jest 
prawdziwe1. Nawet błędy 
ortograficzne nie są błędami. 
Słońce mieszka w jaskini na 
wschodniej ścianie wszechświata, 
nad sklepieniem są wody które 
zasilane są kanałami z wód 
podziemnych. Osobne jaskinie 
mają chmury i grad. Pochodzimy 
od związku Kaina z Aniołami, 
Mount Everest był zalany wodą a 
świat powstał w ciągu 7 dni  

  

Stanowisko 2  

 

Biblia nie ma sensu. Opowieści o 
Jezusie to bzdury, Mojżesza nie 
było, a jeżeli byli to byli zwykłymi 
ludźmi itp. 

  

Stanowisko 3    

 

Treść Biblii nie zawiera błędów. Tą 
treścią jest Objawienie. Do jego 
opisu autorzy wykorzystują znaną 
sobie wiedzę która ma prawo być 
błędna, jednak owe błędy nie mają 
wpływu na sens Objawienia. 
Odczytywanie polega nie na 
sprawdzaniu prawdziwości wiedzy, 
ale na szukaniu sensu wypowiedzi - 
dotarciu do tego co autor, używając 
danego tekstu - chciał powiedzieć. 
Wierząc że są to pisma natchnione 
wierzymy, że używając jako 
materiału jakiegokolwiek zdarzenia 
(również legendarnego)  
przekazywał natchnione, a więc 
prawdziwe treści. 

 

                                                
1 Za zdefiniowanie stanowisk dziękuję internaucie o nicku Gary Flow 
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6.1.5 Dyskusja stanowisk  
Stanowisko 2 odrzucam - jest nieprawdziwe i świadczy o tym nie tylko nasza wiara 

dzisiaj i dawne dokumenty (nie tylko chrześcijańskie!), ale i działanie Boga dzisiaj w życiu 
każdego (i każdej) z  nas. 

Zresztą np. nie ma w Ewangeliach błędów archeologicznych. Sir William Ramsay 
archeolog i historyk badając w ciągu całego życia 44 miasta w 32 krajach i na 9 wyspach nie 
znalazł żadnej nieścisłości z Ewangelią. 

Jednak to nie oznacza że wszystkie opisy starotestamentowe są literalne. Wprawdzie 
wielu odkryć archeologicznych dokonano na podstawie Biblii, jednak nie oznacza to że 
wszystkie sceny batalistyczne są dokładnie opisane. No i zapewne jeśli chodzi o 
poszukiwania archeologiczne Ogrodu Eden to nikt by nie dał na te badania złamanego grosza. 
I słusznie, zresztą. 

Dodać do tego należy iż powinno nam dać do myślenia że starożytni Żydzi, którzy 
niejednokrotnie znali te testy na pamięć i spędzali nad ich rozważaniem wiele czasu nie 
byli w najmniejszym stopniu zaniepokojeni oczywistymi sprzecznościami. A WIEC NIE 
MOGLI np. OPISU STWORZENIA TRAKTOWAĆ DOSŁOWNIE. 

Przyjmując stanowisko 1 stoimy w rażącej sprzeczności z faktami. Osobiście wyznaję 
zasadę że jeżeli rzeczywistość pozostaje w sprzeczności z naszym odczytem Biblii, to 
należy raczej zastanowić się nad poprawnością tego odczytu (zamiast podejmować 
wysiłki w kierunku zanegowania rzeczywistości)1. 

Na pewno wzruszające jest to, iż ludzie szukają jakichś rozwiązań, wymyślają 
opowieści n/t Judasza wieszającego się a potem spadającego - w przekonaniu że w ten sposób 
może uda się ocalić wizję Biblii jako nauczającej o wszystkim. 
Tyle że te wizje są błędne, gdyż nie było zamiarem Boga pouczać nas w kwestiach nie 
związanych ze zbawieniem (a więc w kwestii kosmologii i kosmogonii, geografii, astronomii, 
biologii czy historii). Jeśli nawet w Piśmie znajdują się poprawne wiadomości historyczne to 
tylko dlatego że są one sposobem przekazu treści teologicznych. Fundamentaliści - wbrew 
własnemu przekonaniu - nie muszą bronić Boga i autorytetu Biblii (jest on 
niekwestionowany) - po prostu różnimy się co do tego do czego służy Biblia. Dlatego właśnie 
protestanci mają takie trudności z przyjęciem niektórych wyników naukowych. 

Przyjęcie „fundamentalistycznego” stanowiska zmuszałoby nas do uznania iż np. 
„wody dolne i górne” i inne mniemania naszych przodków opisane w Księdze Rodzaju 
istnieją i współczesna nauka się myli. To mniemanie prowadzi w konsekwencji do 
konieczności kombinowania takich konstrukcji jak wspomniane powieszenie i potem upadek 
Judasza itp., jak również bólu głowy przy porównywaniu kolejności zdarzeń w różnych 
księgach Starego Testamentu. 

Ja wybieram wariant trzeci - i wierzę iż Biblia ma określone zadanie, była napisana 
w ten sposób jak pisali ówcześni i zawiera różne gatunki literackie. Wierzę iż werset: 
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do 
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” nie mówi o nauce geologii, biologii czy 
astronomii, lecz o nauce o Bogu (inaczej - teologii). 

Błędem jest szukanie w Biblii nieomylnej informacji na tematy, które nie należą do jej 
przesłania. Oczywiście, przy okazji Pismo często podaje dane np. historyczne – ale 

                                                
1 Jestem tu w znakomitym towarzystwie św.Augustyna, który rozważał sytuację, gdy przyrodnicze, 
jakie wysnuliśmy z Biblii zostanie zanegowane przez nauki przyrodnicze. chyba że bezbłędna prawda 
[nauk przyrodniczych] zaprzeczy temu. „Gdyby tak zaś się stało” – pisął ten doktor Kościoła – „to 
nauczania tego nie było nigdy w Piśmie św., ale była to tylko opinia wysunięta wskutek niewiedzy 
człowieka”/De genesi ad Litteram Libri Duodecim I,19,38/ 
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(zwłaszcza w księgach które nie są opisem wydarzeń – inaczej niż np. Ewangelie) traktuje je 
raczej jako „tworzywo” umożliwiające przekazanie bożego komunikatu. 

Warto tu wspomnieć jeszcze o różnicach kulturowych pomiędzy nami i ludźmi 
żyjącymi kilka tysięcy lat temu na starożytnym Wschodzie. Rozumiem przez to fakt innego 
podejścia do opowiadanych historii. Słysząc opowiadanie, człowiek Zachodu poszukuje 
odpowiedzi na pytania: Jak było? Czy tak się zdarzyło jak mówi opowiadający? Czy 
dokładnie to mówiły osoby uczestniczące w zdarzeniu?  

Starożytny człowiek Wschodu w tym samym czasie, słuchając opowieści, zadaje sobie 
całkiem inne pytania: Co oznaczają wydarzenia o których słyszy? Jakie znaczenie mają 
uczestniczące w zdarzeniu osoby i wypowiadane przez nie kwestie? Jaki wniosek należy 
wyciągnąć z opowiadania?  

W tym sensie człowiek Zachodu mógłby powiedzieć o opisie Stworzenia Świata że to 
"fałsz". I tak czyni - mamy tysiące tekstów "udowodniających" że Księga Rodzaju "się myli", 
nawet różni mądrale konfrontują ze sobą fragmenty triumfalnie obwieszczając że "znaleźli 
błąd w Biblii". Jakoś zupełnie nie przychodzi im do głowy, że starożytni mędrcy żydowscy 
znali te teksty praktycznie na pamięć - i nie mogli nie widzieć "błędów" (np. dwu różnych 
opisów stworzenia człowieka). A jednak jakoś im te rzekome "błędy" zupełnie nie 
przeszkadzały.  

Dlaczego? Bo zastanawiali się "co ten opis znaczy" a nie "w ile dni Bóg stworzył 
świat".   

„Rewersem” wojujących ateistów znajdujących "błędy" w Biblii są równie mocno 
błądzący "obrońcy Biblii" dowodzący "naukowo" że Ziemia ma 10 000 lat albo że dinozaury 
żyły współcześnie z ludźmi. Oni też odczytują Biblię na współczesną zachodnią modłę - i 
usiłują wynikających z takiego odczytania absurdów bronić w imię "obrony Słowa Bożego".  

Sam nie wiem którzy - niemądrzy wrogowie czy niemądrzy przyjaciele - są bardziej 
szkodliwi...   

A przecież i my - współcześni ludzie Zachodu - w wielu sprawach mamy podobne 
spojrzenie do starożytnego Wschodu. Weźmy do ręki podręcznik matematyki. Niemal w 
każdym znajdziemy zadanie brzmiące mniej- więcej tak:  

"O godzinie 20.11 z Warszawy do Gdyni wyrusza pociąg Intercity jadący z przeciętną 
szybkością 80 km/godz. Godzinę później z Gdyni do Warszawy wyrusza pociąg TLK jadący 
przeciętnie 65 km/godz. Odległość z Warszawy do Gdyni wynosi 356 km. W jakiej 
odległości od Gdyni miną się pociągi?"  

Sprawdzam rozkład jazdy - niestety, zaden pociąg nie odjeżdża z Warszawy do Gdyni 
o 20.11 - żaden też nie jedzie z Gdyni do Warszawy godzinę później. Czy ktokolwiek uznałby 
mnie za rozsądnego człowieka, gdybym po stwierdzeniu tego faktu zaczął kampanię p.t. 
"Podręcznik matematyki jest błędny"? Co powiedziałby ktoś, kto usłyszałby, ze planuję 
wyjazd na delegację, posługując się godzinami odjazdów z podręcznika matematyki?  

A jednak wciąż słyszę wielu, którzy krzyczą o "fałszu w Biblii" ze względu na czas 
stworzenia Wszechświata czy opowieść o Potopie. I - z drugiej strony - wciąż wielu ludzi 
kształtuje swoją wiedzę przyrodniczą "na podstawie Biblii" bredząc o "wodach górnych" 
które opadły w czasie Potopu i Ziemi, która ma 6000 lat.  

Podręcznik matematyki nie jest błędny, ponieważ służy do przekazywania nauki z 
dziedziny matematyki - a nie transportu kolejowego. Biblia zaś służy do przekazywania 
Prawd Wiary, a nie wiedzy biologicznej czy astrofizycznej.Nie ma sensu czerpać z Biblii 
informacji, których tam zwyczajnie nie ma. Mojżesz nie posiadał zadnej wiedzy o 
biologiczno-chemicznych aspektach stworzenia świata (nie znamy wypadku w którym Bóg 
objawiałby komukolwiek w sposób nadprzyrodzony prawa biologii, chemii czy fizyki). 
Polegać na Biblii w tych sprawach byłoby równie nierozsądne, co planować wakacyjny 
wyjazd nad morze posługując się godzinami odjazdów pociągów z książki do matematyki. 
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Biblia to księga o zbawieniu. Jest nieomylna w tym, co chciał przekazać Autor – a nie 
było tym celem opowiadanie o budowie Wszechświata, kolejności stwarzania, czy 
prowadzenie kroniki historycznej. 

 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Czy zatem dopuszczamy myśl że Biblia może zawierać fałszywe opowieści? 

To zależy co rozumiemy pod pojęciem „fałszywe”. 
Wyobraźmy sobie sytuację gdy matka opowiada dziecku na dobranoc bajkę z 

morałem - np. opowiadanie o kłamczuchu, który wołał we wsi wielokrotnie (nieprawdziwie) 
„wilki! wilk!” (a później gdy naprawdę przyszedł wilk a on krzyczał, nikt mu nie wierzył). 
Czy to opowiadanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe? W znaczeniu historycznym jest 
„fałszywą opowieścią” (prawdziwość w znaczeniu historycznym = zawieranie takich i tylko 
takich wydarzeń, które są faktyczne i tak jak opisano), bo ta historia nie musiała mieć miejsca 
naprawdę. Jednak w znaczeniu środka do przekazania pewnych prawd etycznych i 
dotyczących dobrego postępowania ta historia jest jak najbardziej prawdziwa. I właśnie to 
chciała przekazać mama - nie faktograficzne opisanie wydarzenia, które miało miejsce, ale 
jakąś mądrość. Szukanie w tej historii precyzyjnego opisu faktycznego zdarzenia nie ma 
sensu (nawet jeśli podobne zdarzenie miało miejsce w przeszłości), bo nie to chciał przekazać 
autor. 

Inny przykład – wyobraźmy sobie że przebywając za granicą mieliśmy wypadek 
samochodowy. Sporządziliśmy potem dwa listy – jeden opisujący zdarzenie dla celów 
ubezpieczeniowych (skoncentrowany na czasie zdarzenia, jego przebiegu, chronologii, 
danych osób i pojazdów itd.), drugi skierowany do pozostającej w domu żony. Jak łatwo się 
domyśleć, drugi list nie będzie się koncentrował na precyzyjnym opisaniu przebiegu wypadku 
wydarzenie po wydarzeniu, sekunda po sekundzie, za to będzie mówił ogólnie o wydarzeniu, 
niekoniecznie po kolei i z pewnością najwięcej będzie o przeżyciach, emocjach, odczuciach, a 
wydarzenia będą mocno nimi zabarwione. 

Pomyślmy teraz co się stanie jeżeli pomylimy listy. Można sobie wyimaginować jak w 
firmie ubezpieczeniowej pracownicy starają się odtworzyć wydarzenie z „listu do żony” - po 
prostu komedia i kompletna dezorientacja. A właśnie to robią ludzie, którzy myślą, że Biblia 
jest księgą historyczną w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, że opisuje wszystko 
faktograficznie, że taki był cel1. 

 

 
ZARZUT 

Niezrozumiałe jest dla mnie to, że księża, czy znawcy Biblii tolerują te 
wszystkie nieścisłości pomijając i przymrużając na nie oko. 

Bardzo dobre i przytomne pytanie!  
W dodatku należy powiedzieć że ludzie którzy ustanawiali kanon Biblii znali ją 

praktycznie niemal na pamięć - i nie mogli nie widzieć owych sprzeczności.  
Dlaczego dopuścili, aby w kanonie znalazły się „sprzeczne” księgi? mogli przecież po 

prostu nie włączać ich do kanonu! 
Otóż wyjaśnienie jest tylko jedno – sprzeczności ani trochę im nie przeszkadzały, 

bowiem nie dotyczą tego, o czym Biblia ma pouczać.  
                                                
1 Oczywiście, należy się wystrzegać przesady w drugą stronę – prowadzić nas ona bowiem może w 
kierunku zanegowania istnienia Jezusa i Jego Ofiary, a tym samym zaprzeczenia Ewangelii 
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Niewątpliwym jest, iż w momencie kształtowania się kanonu Pisma Ewangelie były 
bardzo dokładnie znane (podobnie jak i inne pisma, które do kanonu pretendowały). A jednak 
nie spowodowało to ani prób korekty tekstu, ani odrzucenia niektórych Pism z powodu tych 
„sprzeczności”. Oznacza to, ze doskonale znający Ewangelie wcześni chrześcijanie, a przy 
tym znający znacznie lepiej od nas zarówno ówczesne warunki czy zwyczaje, jak i sposób 
rozumienia tekstu - uznali ze wszystko jest w porządku. Dzisiejsze nieporozumienia biorą się 
stad ze współcześni szukają w Biblii księgi astrofizycznej (powstanie świata), biologicznej 
(stworzenie człowieka), stricte historycznej (Potop) czy reportażu (Ewangelia). I 
rzeczywiście, niektóre fragmenty tym wszystkim bywają. Ale Biblia nie mówi o ewolucji, 
kosmogenezie itp. Wszelkie nieporozumienia wynikają z prób odczytania Biblii inaczej niż 
rozumieli ją zarówno Żydzi, jak i pierwsi chrześcijanie. 

I taki jest klucz do odczytania Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu. Oczywiście, nie 
należy wpadać w przesadę także i tu. W początkach XX wieku na przykład sądzono że 
Jerycho to legenda - aż ktoś na podstawie opisu biblijnego Jerycho odkopał i to ze wszystkimi 
charakterystycznymi cechami (np. tym, że w spichlerzach było jeszcze ziarno - bo Izraelitom 
nie wolno było go wziąć). 

6.1.6 Podsumowanie stanowisk 
Żeby być dobrze zrozumianym - nie wiem czy np. ewolucja jest hipotezą prawdziwą 

czy nie. Zostawmy to nauce. Ja wiem z Biblii że Bóg nas stworzył (i wszystko zresztą), wiem 
że stwarza nas nadal (gdyby przestał o nas na sekundę myśleć, po prostu byśmy przestali 
istnieć). Ale jak Bóg to zrobił – to nie jest tematem Biblii - podobnie jak o tym jak wygląda, 
ani o tym ile ma lat ani też o tym gdzie był Raj (mimo iż zawarty w niej został literalny opis, 
z wizją Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru Rdz 3,8). Natomiast 
ewolucję - jako sposób, jaki wybrał Bóg by nas stworzyć (czemu? A bo ja wiem?) można  
przyjąć albo odrzucić - i nie ma to żadnego wpływu na wiarę. 

Stanowisko 3 wydaje się być pozbawione wad stanowisk poprzednich. Co więcej, jest 
ono zakorzenione w historii.. Choć bowiem wiele spraw uważano niegdyś za opis stanu 
faktycznego (np. krążenie Słońca), to mamy świadectwa starochrześcijańskie, w których 
jasno stwierdza się iż nie należy odczytywać literalnie i „naukowo” znaczeń 
starotestamentowych. Św. Augustyn w V wieku napisał: „Nie czytamy w ewangelii, by Pan 
powiedział, posyłam wam Pocieszyciela, który by was pouczał o biegu słońca i księżyca. 
Chrześcijan bowiem chciał wykształcić, nie matematyków”. 

Obecny „fundamentalistyczny” (dosłowny) opis biblii nie był znany wczesnemu 
chrześcijaństwu (choć sądzono - podobnie zresztą jak uważała ówczesna nauka- ze np. 
opisana kosmogonia jest bardziej oparta na faktach, niż wiemy to obecnie). Pojęcie 
„fundamentalizm” z encyklopedii na WP: „nurt teol. w chrześcijaństwie powstały w 2. poł. 
XIX w. w USA, traktujący teksty Biblii dosłownie”. To nie pomyłka - fundamentalizm 
biblijny powstał dopiero w drugiej połowie XIX wieku! 
Zasada jest taka, iż Pismo może zawierać błędy co do spojrzenia poszczególnych pisarzy lecz 
nie co do merytorycznego znaczenia faktu (niekoniecznie zaistniałego - patrz Hiob czy 
Jonasz), który ma być przedstawiony. 

Z drugiej strony fakt, iż owe sprzeczności nie raziły przez tysiąclecia ludzi, którzy 
przecież Biblię znali na pamięć oznacza, że nie jest to błąd w sensie biblijnym – po prostu nie 
spodziewano się po Biblii tego typu informacji. 

Błąd tkwi nie w Biblii, tylko w tym że usiłujemy ją odczytać w kontekście 
kulturowym Zachodu (i to Zachodu współczesnego) co jest anachronizmem. Biblia się nie 
myli - my się mylimy w jej odczytywaniu. 

W świecie Zachodu prawda jest pojmowana „po grecku” - jako dokładne 
odwzorowanie zdarzeń. Hebrajczycy myśleli inaczej. Hebrajskie słowo „Prawda” (emet) 
oznacza raczej „niezawodność” - coś na czym się można w życiu oprzeć. 
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Starożytny hebrajczyk słysząc lub czytając opowieść nie zadawał sobie pytania „jak było?” 
(jak to robi współczesny mieszkaniec Zachodu) lecz raczej rozważał kwestię „co to znaczy?”. 

Inaczej mówiąc wiara w nieomylność Biblii oznacza że przekazuje w doskonały 
sposób Objawienie Publiczne - czyli Prawdę na temat Boga i Jego relacji z ludźmi. W innych 
tematach (geografii, astrofizyce, biologii itd.) Biblia może zawierać błędy. Co więcej, nawet 
fakty historyczne nie związane bezpośrednio z Objawieniem (np. związane z panowaniem 
jakiegoś króla albo zdarzeniem w Ogrodzie Eden) mogą być zmienione. 

Wynika to z tego że natchnienie autorów Pisma dotyczyło poznania Boga i Jego woli - 
a nie praw których badaniem zajmują się z powodzeniem nauki przyrodnicze. Jeśli na 
przykład dla wyjaśnienia jakiejś Prawdy wiary podawany jest przykład z  historii, to fakty 
historyczne mogą się różnić od rzeczywistych - bo nieomylność dotyczy Prawdy Wiary, a nie 
jej ilustracji. 

Ta swoboda podawania przykładów ze „zmodyfikowanej” historii jest dla człowieka 
Zachodu sporym zaskoczeniem i w pierwszej chwili spotyka się ona nawet z oskarżeniem o 
kłamstwo. Choćby taki - typowy dla kronikarstwa Wschodu - zabieg, polegający na 
przedstawieniu kilkowiekowej historii rodu jakie dziejów pojedynczej osoby (protoplasty). 
Dla ludów kultury w której powstała Biblia jest to normalny i uprawniony sposób opisu, my 
zaś jesteśmy skorzy do przypisywaniu takiemu opisowi fałszu. A jednak to właśnie Biblia 
odczytywana w ten sposób pokazuje prawdziwą „istotę rzeczy” podczas gdy odczytywana 
literalnie może być miejscami postrzegana jako zbiór zmyśleń. 

Nie wiem w jaki sposób Bóg stworzył człowieka. Nauka nie dała na to ostatecznych 
dowodów (są przesłanki, ale teoria ewolucji to jednak wciąż tylko teoria, ciągle się zmienia i - 
zdaje się - zawiera jeszcze sporo sprzeczności), zaś przekaz biblijny nic na temat sposobu 
stworzenia człowieka nie mówi. 
Nieprawda? 
To przeczytajmy opisy stworzenia: 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę” 
Ani śladu opisu sposobu stworzenia. 

„Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”. Moim zdaniem ów „proch ziemi” 
bardziej pasuje do ewolucji, niż do natychmiastowego stworzenia „z niczego”. 

„Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z 
mężczyzny, zbudował niewiastę” 

No, tu od biedy jest stworzenie człowieka płci żeńskiej w stylu „kreacjonistycznym” 
(choć właściwie - dlaczego niby stworzenia przez ewolucję nie mielibyśmy nazywać 
„poglądem kreacjonistycznym”?). Jednak musimy pamiętać że termin „żebro” oznaczał 
również „życie”... Czy więc opis stworzenia świata i człowieka to jedna wielka sprzeczność?  
Oczywiście że nie. 

Jeśli ktoś pisze list do dziewczyny i na początku wyzna „Świata poza Tobą nie widzę” 
a na końcu napisze „Gdy patrzę na łąki i drzewa, i zboże falujące na wietrze, myślę o Tobie” - 
to wątpię by dziewczyna uznała że jest nieszczery lub zrobił błąd „bo najpierw pisze że nic 
poza mną nie widzi, a potem patrzy na drzewa”. 

Biblia to jest list miłosny, a nie podręcznik do fizyki czy biologii. 
Księga Rodzaju nie jest w żaden sposób historią świata. Jest przedstawieniem tego jaki jest 
Bóg i próbą zrozumienia znanej ludziom historii w perspektywie tej wiedzy o Bogu. W tym 
sensie jest to pismo natchnione - gdyż używając języka znanych mitów, zjawisk mówi 
Prawdę o Bogu. Z tego punktu widzenia nie ma w Biblii błędów i sprzeczności. 
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Podobnie opis potopu nie jest opisem meteorologicznym czy historycznym lecz nauką o 
człowieku który zawierzył Bogu do końca, wydawałoby się - wbrew rozsądkowi. 
Znajomy z listy dyskusyjnej „Katolicy 2” podał (pół żartem) rady-ostrzeżenia dla czytających 
Biblię:  

 Nie obliczaj wieku Ziemi za pomocą biblijnej symboliki arytmetycznej!  
 Nie zatrzymuj się w swoim rozwoju moralnym na Prawie Mojżeszowym!  
 Nie traktuj Pieśni nad pieśniami jako chrześcijańskiej wersji Kamasutry!  
 Nie próbuj zbudować pojazdu kosmicznego korzystając z Księgi Ezechiela!  
Myślę że na zakończenie – jako wniosek - mogę przytoczyć naukę Kościoła. Katechizm 

wyraża ją w sposób skondensowany (w wersji papierowej jest ona o tyle bogatsza, że podaje 
odnośniki do Biblii i dokumentów – polecam!): 

 

101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia 
do nich ludzkimi słowami: „Słowa Boże, wyrażone językami ludzkimi, 
upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca 
Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi 
 
105 Bóg jest Autorem Pisma świętego. „Prawdy przez Boga objawione, 
które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod 
natchnieniem Ducha Świętego. 
Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak 
Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami 
za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha 
Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi 
przekazane” 
 
106 Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych. „Do sporządzenia 
ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi 
swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni 
sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, 
czego On chciał” 
 
107 Księgi natchnione nauczają prawdy. „Ponieważ wszystko, co 
twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane 
za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi 
biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli 
Bożej miała być przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia” 
 
109 W Piśmie świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby 
dobrze interpretować Pismo święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co 
autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam 
ukazać przez ich słowa 
 
110 W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić 
okoliczności ich czasu i kultury, „rodzaje literackie” używane w danej 
epoce, a także przyjęte sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. 
Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach 
historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach literackich 
 
111 Ponieważ Pismo święte jest natchnione, istnieje druga zasada 
poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo 
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święte byłoby martwą literą: „Pismo święte powinno być czytane i 
interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane”(…) 

6.1.7 Skutki interpretacji fundamentalistycznej  
Wydawałoby się, ze interpretacja fundamentalistyczna, te wszystkie „młode ziemie”, 

stworzenia w sześć dni i inne podobne niby-to-biblijne twierdzenia są nieszkodliwym 
dziwactwem. A jednak… 

Jadąc do Kalifornii sądziłem że gdzie jak gdzie ale w „pasie biblijnym” Stanów 
Zjednoczonych, rejonie gdzie powstaje większość współczesnych nowych odłamów 
protestantyzmu spotkam wielu aktywnych chrześcijan. Tymczasem mimo obrazu USA jako 
kraju na wskroś religijnego spotkałem się raczej ze zdziwieniem iż jestem chrześcijaninem 
(poznali to po „rybce” na koszuli). 

Dopiero później wyjaśniono mi to zjawisko; obracałem się w środowisku ludzi z kręgu 
hi-techu (informatycy), zaś dla wielu wykształconych amerykanów chrześcijaństwo kojarzy 
się właśnie z taką interpretacją Biblii, z 10 000 letnią ziemią, z zaprzeczeniem ewolucji... i że 
jest to dla nich zgorszeniem tak wielkim, że odchodzą od wiary. 

Okazuje się że każdy błąd egzegetyczny może być szkodliwy. 
Paradoksalnie fundamentaliści właśnie przez to że usiłują odczytywać Biblię „po 
zachodniemu”, częstokroć powodują niewiarę w sercach ludzi - którzy potem myślą że Bóg w 
Biblii twierdzi że Ziemia ma 10000 lat, albo że są wody górne i dolne i gorszą się 
sprzecznościami pomiędzy różnymi księgami. Aż się prosi cytat: 

„Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane - poganie bluźnią 
imieniu Boga.”/Rz 2,24/ 

To tak jakby czytać Biblię w zupełnie innym języku. 
Co charakterystyczne Ci, co to samych siebie zachwalają iż „wierzą każdemu słowu” i 

upierają się przy takich twierdzeniach (nie mających zresztą żadnego znaczenia dla Dobrej 
Nowiny) często jednocześnie odrzucają to, co Jezus powiedział otwartym tekstem - choćby o 
swoim Ciele i swojej Krwi. 

„Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!”/Mt 23,24/ 
Bóg się nie pomylił - po prostu Biblia nie służy do przekazów o charakterze 

biologicznym i w ogóle naukowym jako takim - i jeśli takie elementy zawiera, to jedynie jako 
tworzywo (podobnie jak częstotliwość fal radiowych to tylko nośna, treść zawarta jest w 
modulacji). GDYBY zawierała, to by nie była niekiedy w tych kwestiach sprzeczna z 
rzeczywistością - a nawet z sobą samą w różnych księgach. 

Tyle że po co Bóg miałby nam przekazywać wiadomości przyrodnicze w Biblii? A 
jeśli tak, to czemu nie przekazał nam np. schematu radia czy formuły chemicznej leku na 
raka? 

Odchodzenie od rzeczywistości na rzecz własnych mniemań o Bogu jest 
niebezpieczne - i sprzeczne z poleceniem biblijnym, które jest dokładnie odwrotne - 
rzeczywistość winna nam Boga objawiać: 

„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 1,20/ 

Potrzeba trzeźwego myślenia, a nie trwania przy własnych mniemaniach na temat tego 
co Bóg zamierzył. 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego 
myślenia.”/2 Tm 1,7/ 
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Nie musimy bronić Biblii - ona sama się broni i choć wielu rzeczy jeszcze nie wiemy to 
z całą pewnością przyznanie że Ziemia krąży wokół Słońca1 nie spowoduje iż autorytet Pisma 
Świętego na tym ucierpi. 

 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Czy nie jest tak, że Kościół kiedyś zmuszał wiernych do wiary ściśle według 
słów Księgi Rodzaju i dopiero dziś, pod wpływem dowodów naukowych 
zmienia swoją doktrynę propagując rozumienie alegoryczne? 

Jest coś niezwykłego w szeregu przekonań jakie współcześni żywią dla poglądów swoich 
przodków. Owszem, z pewnością chrześcijanie byli jednocześnie dziecmi epoki w jakiej żyli 
– z jej zakresem wiadomości naukowych, domysłów, prawdziwych i fałszywych hipotez a 
niejednokrotnie także przesądów. Mimo tego,  myśliciele chrześcijańscy z reguły dalece 
wyprzedzali swoich współczesnych. 
Nie miejsce tu na dokładne omówienie2 fałszywych mniemań o rzekomej niekompetencji 
naszych przodków, wymienię tylko hasłowo niektóre z nich. Mówiąc o oficjalnym nauczaniu 
Kościoła3, twierdzi się na przykład: 
 jakoby Kościół twierdził iż świat został stworzony w 7 dni 
 jakoby Kościół twierdził że istotą grzechu pierworodnego jest zjedzenie jabłka w Raju 
 jakoby Kościół twierdził iż Ziemia jest płaska (niektórzy nawet dodają, że oparta na 

czterech olbrzymich słoniach) 
 jakoby Kościół twierdził że Teoria Ewolucji jest sprzeczna z przekazem biblijnym 
 
Wracając do „dosłownej” interpretacji Pisma Świętego, ograniczę się tu jedynie do 
przytoczenia kilku starożytnych nauczań chrześcijańskich4. 
Orygenes, znakomity teolog chrześcijański, na początku III wieku stwierdzał stanowczo: 
„Czyż znajdzie się taki prostak, który by sądził, że Bóg, niby jakiś rolnik, zasadził drzewa w 
raju, w Edenie na wschodzie oraz posadził drzewo życia, to znaczy widzialne i dotykalne 
drzewo?”/Orygenes, O zasadach, III,1 początek III wieku()/ 
Grzegorz z Nyssy, wielki teolog z IV wieku w pracy O duszy i zmartwychwstaniu tak pisał o 
budowie Wszechświata:„Kiedy Słońce świeci ponad Ziemią, wtedy cień rozpościera się na jej 
dolnej części, gdyż z powodu kulistego kształtu Ziemi Słońce nie może jej całej objąć 
jednocześnie swoimi promieniami. Dlatego kiedy na jakieś miejsce na kuli ziemskiej padają 
promienie Słońca, to z drugiej strony jej średnicy znajdziemy wtedy cień. Nieustannie więc 
po przeciwnej stronie wędrówki promieni słonecznych po Ziemi cień wędruje po globie w 
tym samym tempie, co Słońce. Toteż po kolei i na zmianę raz dolna połowa Ziemi, a raz 
górna jest w świetle i w ciemności” 
 

                                                
1 a nie - jak u Jozuego - odwrotnie (Jozue przecież zatrzymał Słońce) 
2 Niektóre z tych zagadnień omawiam szerzej w książce „Kościół Oskarżony”.  
3 Nie należy mylić oficjalnego – i dobrze zdefiniowanego w dokumentach – nauczania Kościoła z 
prywatnymi poglądami czy wypowiedziami ludzi wiary – niezależnie od miejsca w hierarchi czy 
osobistej świętości 
4 zaczerpnąłem je z nauczań bp. dr A.Siemieniewskiego, którego dwie książki – wymienione w ramce 
DALSZE ŹRÓDŁA na końcu rozdziału – gorąco polecam wszystkim szukającym szerszego i 
udokumentowanego omówienia  zagadnienia. Przytoczone cytaty pochodzą przede wszystkim z Jego 
artykułu Św.Augustyn radzi jak czytać Księgę Rodzaju zamieszczonego na stronie 
http://www.tillit.pl/siema.1/ 
Zainteresowany czytelnik znajdzie tam szereg innych tekstów omawiających stosunek dawnych 
chrześcijan do astronomii, teorii Darwina itp. 
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Św.Augustyn (żyjący w latach 354-430 doktor Kościoła, jeden z największych teologów 
chrześcijańskich), argumentując iż stworzenie niekoniecznie musiało się dokonać w jednym 
akcie kreującym wraz z Wszechświatem „gotowe” wszystkie rośliny, gatunki zwierząt i ludzi 
i akcentując sprawczą, a nie „dotykalną” rolę Boga w procesie stworzenia, pisał: 
„Powiadamy, że miasta, na przykład Rzymu lub Aleksandrii nie zbudowali rzemieślnicy i 
budowniczowie, lecz królowie, których wolą te miasta zostały zbudowane  o ileż więcej Boga 
możemy nazwać założycielem natur”/św Augustyn, Państwo Boże, XII, 26/ 
Rozważając pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, ten sam autor pisze: 
„Być może przez "dzień" [stworzenia] należy rozumieć wszelki czas, być może wszystkie 
przemijające wieki są zawarte w tym słowie; dlatego zwie się nie "pierwszym dniem" ale 
"jednym dniem", jak mówi Pismo: "I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy"(Rdz 1, 
4) Interpretacja ta wskazywałaby, że uczynienie wieczoru oznacza grzech stworzeń 
rozumnych, a uczynienie dnia ich odnowienie 
(…) 
Wieczór owych trzech dni przed stworzeniem ciał niebieskich można roztropnie zrozumieć 
jako koniec każdego etapu pracy stworzenia, a ranek? jako wskazówkę nowej, nadchodzącej 
pracy"[św. Augustyn, De Genesi ad Litteram Libri Duodecim, ks. I, 1]. 
Podobnie wypowiada się św.Augustyn o konstrukcji Wszechświata, pokazując iż opis w 
Księdze Rodzaju ma charakter raczej symboliczny niż przyrodniczy: 
„Kiedy słońce osiągnęło południe, u nas jest dzień; kiedy zaś w swym biegu osiągnęło 
północ, u nas jest noc, ale przecież nie możemy powiedzieć, że w tym innym regionie 
[świata] nie ma wtedy słonecznego światła.  
Chyba że oddamy się fantazjom poetów, wierząc, że słońce zanurza się w ocean a rankiem 
wynurza się z drugiej strony. 
(…) 
Czy światło [stworzone pierwszego dnia] pozostało, zanim noc nie nadeszła, aż do czasu, gdy 
jeden dzień przeminął? 
Albo czy noc, następująca po dniu światła, trwała podczas gdy nocne godziny przemijały aż 
poranek kolejnego dnia zaświtał, i w ten sposób wypełnił się ów jeden dzień? 
Ale gdy wypowiadam te słowa, to obawiam się, że mogą mnie wyśmiać ci, którzy mają 
wiedzę naukową w tych kwestiach lub przez tych, którzy łatwo orientują się w omawianych 
tu faktach. 
W tym czasie, gdy u nas jest noc, słońce oświeca przecież swoim blaskiem te części świata, z 
których powraca od miejsca swojego zachodu, do miejsca wschodu. Dlatego też podczas 
dwudziestoczterogodzinnego cyklu obrotu słońca zawsze jest dzień w jednym miejscu, a noc 
w innym”/św. Augustyn, De Genesi ad Litteram Libri Duodecim, ks. I, 10 / 
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Bp. Dr Andrzej Siemieniewski Stwórca i ewolucja stworzenia (Fronda 2011) 
Bp. Dr Andrzej Siemieniewski Ścieżką nauki do Boga (Fronda 2011) 
Linki internetowe: 
 Papieska Komisja Biblijna O historycznej prawdzie Ewangelii 

http://www.apologetyka.katolik.pl/nauczanie-
ko%C5%9Bcio%C5%82a/rozne-dokumenty/papieska-komisja-
biblijna/153/542-o-historycznej-prawdzie-ewangelii 

 Papieska Komisja Biblijna Interpretacja Pisma Świętego w Kościele 
http://www.apologetyka.katolik.pl/nauczanie-
ko%C5%9Bcio%C5%82a/rozne-dokumenty/papieska-komisja-
biblijna/152-interpretacja-pisma-witego-w-kociele 

 


