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Úvod: Pôvod

Na pOčiatku všetkéhO

Otvorte si Bibliu v prvej knihe, v prvej kapitole a čítajte prvú vetu. Všimnite si, že sa 
tam nehovorí nič o Kristovej smrti za naše hriechy, nič o druhom príchode, nič 
o Ježišovom vzkriesení z mŕtvych. Nehovorí sa tam nič o stave mŕtvych, dni zmie-
renia, a dokonca ani nič o sobote.
Prvé slová Biblie o týchto veciach nehovoria. Bez toho, čo sa hovorí na začiatku 
Biblie, by akékoľvek učenie Písma nemalo význam. Všetko sa viaže na prvé slová:  
„Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem.“
Stvorenie je základnou pravdou Písma. Všetky ostatné náuky – vtelenie, kríž, druhý 
príchod – sa zakladajú na pravde o tom, že Boh stvoril svet.
O stvorení sa preto nehovorí len na prvých stránkach Biblie. Odkazy na Božie stvoriteľ-
ské konanie nachádzame v celej Tóre (päť Mojžišových kníh), v prorokoch, v Žalmoch, 
v evanjeliách, v epištolách, v Skutkoch a v Zjavení. A takmer vo všetkých prípadoch si 
teologický kontext vyžaduje, aby bolo stvorenie chápané doslovne.
Apoštol Pavol napríklad napísal, že „smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, 
ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť.“ 
(Rim 5,14) Pavol nielenže spája skutočného Adama so skutočným Ježišom, ale v kon-
texte Rimanom 5 toto spojenie nadväzuje na plán spasenia, veľmi dôležité učenie, 
ktoré tiež chápeme doslovne: všetci sme padnuté bytosti, ktoré čaká večné zatrate-
nie alebo večný život – doslovne! Samotný Ježiš tiež cituje z 1Moj 1 a 2: „Odpovedal 
im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovo-
ril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedným 
telom. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ (Mat 19,4–6a SEkP) Ak Ježiš prijímal správu 
o stvorení a učil o ňom v doslovnom význame, ako by mohli tí, ktorí tvrdia, že sú jeho 
nasledovníkmi, robiť niečo iné?
Naše pomenovanie – adventisti siedmeho dňa – samo osebe svedčí o viere v šesť-
dňové stvorenie. Hoci sa niektorí usilujú o to, aby sme do našej teológie zahrnuli 
aj evolúciu, adventizmus a darvinizmus si vo svojej podstate navzájom odporujú. 
Logicky z toho vyplýva, že nie je možné, aby človek vyznával oba tieto pohľady naraz. 
Lekcie na tento štvrťrok sa budú hlbšie zaoberať náukou o stvorení zaznamenanou 
v 1Moj 1 a 2 a tiež preskúmajú jej vplyv na niektoré z našich vieroučných bodov – 
morálka, hriech, manželstvo, správcovstvo a ďalšie. Hoci úlohy vychádzajú z predpo-
kladu, že príbeh stvorenia je zaznamenaný doslovne, opätovne poukážu na to, že 
hlavné posolstvo Biblie je postavené na historickej pravde príbehu stvorenia.
Zamyslime sa napríklad nad evanjeliami. Podľa Písma sme boli stvorení lepší, než sme 
dnes. Ježiš nás prišiel vyslobodiť zo smrti, ktorú priniesol hriech Adama a Evy. Ale 
podľa evolučného modelu sa Boh vtelil do vyvinutého ľudoopa (ktorý prešiel krutým 
a bolestným vražedným cyklom prirodzeného výberu) – a to len preto, aby zničil smrť 
– „posledného nepriateľa“. (1Kor 15,26) Ako však mohla byť smrť nepriateľom, ak by 
bola zároveň jedným z prostriedkov, ktoré si Boh vybral na stvorenie ľudí? Musel Boh 



prehliadnuť množstvo mŕtvych bytostí z rodu Homo erectus, Homo heidelber-
gensis a Homo neanderthalensis, aby sa napokon dopracoval k človeku na svoj 
obraz (Homo sapiens)? Ak je evolúcia pravdivá, potom Ježiš prišiel zachrániť 
ľudstvo pred procesom, ktorý použil na jeho stvorenie.
Vidíme, že miešať biblické pravdy s nebiblickými pohľadmi prináša logické 
absurdity, ktoré by čestný hľadač pravdy nemal prehliadať. V lekciách v tomto 
štvrťroku preskúmame omnoho viac dôvodov, prečo je doslovné šesťdňové 
stvorenie dôležité pre všetko, čomu veríme. Uvidíme, že robiť kompromisy 
v otázke stvorenia znamená podkopať základy evanjelia a učenia, ktoré 
vychádza z Písma, a tým predurčuje, kým sme.

L. James Gibson je riaditeľom Geoscience Research Institute (Prírodovedný 
výskumný inštitút; www.grisda.org) v Loma Linde v Kalifornii. Publikoval množ-
stvo článkov zameraných na vzťah medzi stvorením a vedou.


