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Kto wierzy że DOKŁADNIE tak było ?





Kto dostrzega konflikt tego opisu
z teorią ewolucji ?





Bóg posłużył  się ewolucją !!!



Bóg Biblii
stworzył świat

Przypadek
jest stwórcą



Świat stworzony 
jako doskonały, 

grzech prowadzi
do degradacji

Wszystko ulega
ciągłemu 

polepszaniu
na skutek ewolucji



Śmierć jest
skutkiem grzechu.

Jest zła

Śmierć (ślepa 
konkurencja) jest

głównym 
czynnikiem

sprawczym życia



Doskonały Bóg 
stworzył 

doskonale 
człowieka na swój 

obraz

Człowiek był 
niedoskonały i 

musi być 
polepszany

Człowiek musi ewoluować. Bóg też ?????



Bóg chrześcijaństwa chroni to co słabe -
z tej perspektywy nie mógł się posłużyć 

doborem naturalnym (śmiercią) jako 
siłą tworzącą człowieka.





1) Nie ma powodu aby traktować ten tekst 
dosłownie

2) To legenda dla potrzeb prymitywnych 
jaskiniowców



Nie ma powodu aby traktować ten tekst 
dosłownie ??

Wręcz przeciwnie: nie ma powodów aby 
traktować go inaczej niż dosłownie !

-Brak cech charakterystycznych dla np. poezji

- Brak informacji w tekście, że to np. 
przypowieść



Adam był głupim jaskiniowcem ?

- Odpowiedzialne zadania od początku

-Po około 100 latach metalurgia żelaza 
(1 Moj 4:22)

- Po 1700 latach Noe buduje „lotniskowiec”



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. (2 tym 3:16)



Biblia nie jest pracą naukową, ale możemy 

jej ufad w tych kwestiach, w jakich się 
wypowiada

Iz 43:1b - ziemia jest okrągła

Hiob 16:7 - ziemia "wisi" w przestrzeni

Jon 2:6-7 - podwodne góry



• wszelki przekaz Genesis można uznać za 
przenośnię
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• wszelki przekaz Genesis można uznać za 
przenośnię

• całą resztę Biblii można dowolnie interpretować

• wielkie problemy z resztą Biblii (księga 
powiązana ze sobą)

• nazywamy Boga KŁAMCĄ !!!



1 Moj 2:24 – definicja małżeństwa (rodziny)

Rola człowieka: rodzina, społeczeństwo, 
polityka, edukacja



1 Moj 1:28 Polecenie napełniania ziemi. 

Spadek liczby urodzin – wymieranie – atak na 
kulturę (ekspansja islamu w Europie)



A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem 
przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też 
przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 
zostaną ożywieni. (1 kor 15:20-22)

Grzech
Ofiara
Zmartwychwstanie

Śmierć



Ewolucjonizm – główny napęd ateizmu 

Przed Darwinem brakowało naukowych podstaw do 
wyrzucenia Boga z koncepcji świata

Ateizm: zaraza Europy



Człowiek to zwierzę w trakcie ewolucji
Więc są ludzie na różnym stopniu drabiny 
ewolucyjnej
Więc „lepsi” eliminują „słabszych”



Człowiek jest tylko zwierzęciem. Niektóre zwierzęta 
uprawiają stosunki homoseksualne, więc my też 
możemy. Poza tym jest to NIEZALEŻNE od naszej 
woli, bo GENY determinują nasze skłonności 
seksualne



Wynika z odrzucenia autorytetu Pisma Świętego i jest 
wynikiem ateizmu, pośrednio więc i ewolucjonizmu  -
brak fundamentu bo wszystko jest względne i zależne 
od naszej oceny.



SŁUŻBA KREACJONISTYCZNA - WALKA Z 
DIABŁEM ATAKUJĄCYM FUNDAMENTY 
NASZEJ WIARY A NIE NIEISTOTNY SPÓR 
NAUKOWY




