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Światowy Dzień Modlitwy 2018 

 

„Wszystko, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre!” 

Studium biblijne, Księga Rodzaju, rozdział 1 

 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach wiele mówi się o zmianie klimatu. Surinam, z wielu innymi krajami 

świata, odczuwa efekty zmiany klimatu związane z globalnym ociepleniem. Stolica 

Paramaribo jest położona blisko Oceanu Atlantyckiego i wiele miejsc jest zalewanych 

w czasie pory deszczowej. Wiele krajów nawiedza susza, huragany i powodzie. Naukowcy 

uważają, że takie zmiany w środowisku mogą mieć poważne następstwa. W Surinamie 

odczuwalne są niszczące środowisko efekty naturalnych katastrof i zniszczeń 

powodowanych przez człowieka, jak zanieczyszczanie rzek rtęcią przy wydobywaniu złota. 

Harmonijne życie ludzi, zwierząt i przyrody zostało całkowicie zachwiane. Wielu zgadza się 

co do tego, że odpowiedzialni za to jesteśmy my, ludzie. Jednocześnie to my możemy 

znaleźć rozwiązania iodbudować harmonię między człowiekiem a tym, co stworzył Bóg. 

Chrześcijanki z Surinamu są przekonane o tym, że wiara może ogromnie przyczynić się do 

zachowania zdolnego do życia, zdrowego i bezpiecznego środowiska. Ważna jest też dla nich 

przyszłość naszej Ziemi dla następnych pokoleń. Zachowanie Bożego dzieła stworzenia, to 

jeden z kluczowych elementów wiary chrześcijańskiej. Jesteśmy napominani, by pamiętać 

o więzi Boga i stworzenia, a także Boga i ludzkości. Mamy mieć szacunek dla każdej żywej 

istoty. 

Jednocześnie musimy być świadomi tego, że żyjemy w XXI w., w czasie, w którym następuje 

szybki rozwój technologiczny. Dla nas, żyjących w gospodarce działającej przez 24 godziny i 

wśród ludzi dążących do perfekcji, wielkim wyzwaniem jest zachowanie wysokich 

standardów moralnych i etycznych. Powinniśmy pytać sami siebie, jak osiągnąć równowagę 

pomiędzy podążaniem za nowymi technologiami a minimalizowaniem ich skutków 

ubocznych dla naszego środowiska. 

Co to oznacza dla nas, gdy wyznajemy w Apostolskim Credo: „Wierzę w Boga, Ojca 

Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana naszego..., Wierzę w Ducha Świętego”? Jak to wyznanie wiąże się z naszą wiarą w Boga 

jako Stwórcę? Jaka jest nasza rola jako chrześcijan na tym Bożym świecie? Jak 

odpowiedzialnie żyjemy w XXI w.? 

Nasz temat brzmi: „Wszystko, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre!” (Księga Rodzaju/Genesis 

1,1–31). 
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Podstawowe objaśnienia do Księgi Rodzaju/Genesis 1,1–31 

Słowo „Genesis” oznacza początek, stworzenie, genezę. Księga Genesis jest pierwszą księgą 

Biblii, w której Boże objawienia zostały zapisane przez ludzi wiary. Księga Genesis świadczy o 

początku życia na ziemi, stworzeniu człowieka i jego odpowiedzialności wobec stworzenia. 

W historii stworzenia Bóg z chaosu tworzy niebo i ziemię. Tworzy kosmos, świat, w którym 

jest życie (1–26). Bóg kończy swoje dzieło stworzenia stwarzając człowieka na obraz Boży 

i Jego podobieństwo (27). Potem człowiek otrzymuje Boży nakaz, by się troszczył o Boże 

stworzenie, które w oczach Boga było bardzo dobre (28–31). Wszystko to Bóg czyni mówiąc, 

oddzielając, rozróżniając i stwarzając. W Księdze Genesis są stwierdzenia o pięknie 

stworzenia i o miejscu i funkcji każdej istoty w całym dziele stworzenia. „I Bóg spojrzał na 

wszystko, co uczynił, i to naprawdę było bardzo dobre”. 

W Psalmie 8 psalmista spogląda na niebo, księżyc i gwiazdy, i pyta Boga: „Czym jest 

człowiek, że o nim pamiętasz?”. I chwali Boga dalej słowami: „Uczyniłeś go niewiele 

mniejszym od Boga, uwieńczyłeś chwałą i dostojeństwem. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk 

Twoich” (3–5). 

Jednak Psalm nie sugeruje, że człowiek ma prawo korzystać z Bożego dzieła stworzenia, nie 

przejmując się troską o nie. Nie można przynosić do społeczeństw postępu, nie biorąc pod 

uwagę zrównoważonego rozwoju. I nie można konsumować wszystkiego, co daje 

stworzenie, zapominając o zachowywaniu i odnawianiu zasobów naturalnych. My, kobiety 

i mężczyźni, musimy być świadomi, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga 

i jesteśmy powołani do życia w pokoju i sprawiedliwości z wszelkim stworzeniem. 

Podobnie jak zwierzęta, ludzie również otrzymują Boże błogosławieństwo. I polecenie: 

bądźcie odpowiedzialni, bądźcie dobrymi zarządcami, chrońcie całe Boże stworzenie 

i troszczcie się o nie. Żyjemy w tym świecie, nie możemy więc niszczyć tego, co Bóg stworzył. 

Nie możemy też stawiać się ponad Bogiem, bowiem „do Pana należy ziemia i to, co ją 

zapełnia” (Ps 24,1). To oznacza też, że jesteśmy partnerami Boga. 

 

Metoda: Studium biblijne w grupie 

Taka metoda znana jest jako kontekstualne czytanie Biblii. Chcemy nawiązać dialog 

pomiędzy kontekstem, w jakim obecnie żyjemy, a kontekstem Biblii. Zaczynamy czytanie 

Biblii świadomi naszej sytuacji, możemy więc wsłuchiwać się w Słowo Boże przemawiające 

od przeszłości po teraźniejszość. Takie podejście rzuca nowe światło na nasze pytania 

i działania. 

Ta metoda ma cztery etapy. Wybierzcie moderatora, który zadba o żywą wymianę zdań 

między uczestnikami. 
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1. Obserwacja: 

O czym mówi tekst biblijny (przeczytajcie go wielokrotnie lub w różnych wersjach, aby 

zacząć rozmowę)? Które słowa są dla ciebie szczególne? Czy w tekście są powtórzenia, ruch? 

Co zostało napisane o stworzeniu? Co zostało napisane o człowieku? 

2. Interpretacja: 

a.  Jakie obrazy powstają w twojej wyobraźni, kiedy słyszysz słowa, które są dla ciebie 

istotne? (Uczestnicy w kontekście czytań mogą nawiązywać do swoich doświadczeń). 

b. W Księdze Rodzaju 1,22.28 Bóg błogosławi zwierzęta i ludzi. Jak odczytujesz to 

błogosławieństwo dla stworzenia w obliczu zatruwania środowiska, katastrof 

naturalnych, wysokiej technologii i nadużyć wobec człowieka i przyrody? 

c. Jak my, jako ludzie, wykorzystujemy nasze dary w trosce o stworzenie? Co mamy do 

zrobienia, aby Boże błogosławieństwo spłynęło też na naszą sytuację? 

d. Jak możemy zapewnić przyszłość ziemi dla następnych pokoleń? Rozważcie np.: 

•  uprawę żywności (organiczne, nawozy chemiczne, małe gospodarstwa rolne, 

agrobiznes); 

• wydobywanie minerałów (złoto, boksyty, etc.), wylesianie (wycinka drzew 

prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu), żniwa, polowania, także 

kłusownictwo, na zagrożone wyginięciem gatunki, jak np. żółwie morskie; 

• gospodarowanie śmieciami (składowiska odpadów, recykling, ponowne 

użycie, kompostowanie); 

• wszelkie formy przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet. 

3. Dyskusja plenarna: 

Rozważcie rozmowę podsumowującą, co – w kontekście otrzymanego błogosławieństwa dla 

tych, którzy strzegą Bożego stworzenia – znaczy dla was i waszych społeczności temat 

„Wszystko, co Bóg stworzył, jest bardzo dobre!”. 

4. Działania: 

• Uczestnicy mogą podzielić się tym, czego się nauczyli z tekstu biblijnego i pracy 

w grupach. 

• Uczestnicy mogą razem pracować nad projektem dotyczącym środowiska. 

• Uczestnicy mogą napisać wiersz lub modlitwę, albo namalować obraz, związany 

z tematem. 

• Uczestnicy mogą napisać osobiste zobowiązanie do dbania o Boże stworzenie. 


