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Rationale
• W całości powstaje wrażenie, że dzieje chrześcijaństwa 

w ostatnich 400 latach były nieustanną  walką  obronną, 
w której krok po kroku odstępowano od kolejnych 
twierdzeń  wiary i teologii.

• Trudno jest jednak uniknąć  wrażenia, że powoli cofamy 
się  w pustkę  i że nadejdzie chwila, w której cały obszar 
Pisma i wiary zostanie zajęty przez rozum, 
niepozwalający im na dalsze trwanie.

Kard. J. Ratzinger, Na początku Bóg stworzył... 
Cztery kazania o stworzeniu i upadku.
Konsekwencje wiary w stworzenie.



Stworzyć świat?



Stworzyć świat?

1. Słońce
2. Ziemia
3. Drzewo
4. Dom
5. Człowiek
6. Chmurka



Na początku  Bóg  stworzył  niebo  i ziemię. 
Ziemia  zaś  była  bezładem  i pustkowiem: 
ciemność  była  nad  powierzchnią  bezmiaru  wód, 
a wicher potężny wiał  nad  wodami. 

Wtedy  Bóg  rzekł: «Niechaj  się  stanie  światłość!»
I stała się światłość. 

Bóg  widząc, że  światłość  jest dobra, 
oddzielił  ją  od  ciemności. 

„Uproszczona opowieść”



stworzył  niebo i ziemię, (?)
ciemność  nad głębinami, (?)
wicher potężny nad wodami (?)

„Uproszczona opowieść” /0



„Uproszczona opowieść” /1

«Niechaj  się  stanie
światłość!»
I stała się światłość.
Bóg  zobaczył, 
że  światłość
jest dobra, 
i oddzielił  ją
od  ciemności.



„Uproszczona opowieść” /2

Bóg  oddzielił  wody
pod sklepieniem
od  wód  ponad
sklepieniem



„Un  racconto  semplificato”  /3

«Niechaj  zbiorą  się  wody  
spod  nieba  i się  ukaże  
powierzchnia  sucha!»

Bóg  nazwał  tę  powierzchnię  
ziemią, a zbiorowiska wód  
nazwał  morzem. 

I zobaczył  Bóg, że były  
dobre.



„Uproszczona opowiastka”  (4!)

«Niechaj  powstaną  
ciała  niebieskie, 
świecące  na  
sklepieniu  nieba, 
aby  oddzielały  
dzień  od  nocy»



Pierwsze  to opowiadanie, bardziej  teologiczne  i 
abstrakcyjne, należy zestawić  z drugim  (Rdz  2,4-25), 
bardziej  obrazowym  i konkretnym. Ramy  "tygodnia  
pracy", w jakie  jest ono  ujęte, mają  za  zadanie  
uzasadnić  obowiązek  świętowania  szabatu  (por. Wj  
20,8.11). W prostej  szacie  literackiej  tego  opisu  
otrzymujemy  doniosłe  pouczenie: odwieczny  i 
niezależny  od  materii  Bóg  jest bezwzględnym  
początkiem  całego  stworzenia, które  jako  pochodzące  
od  Stwórcy  jest dobre, a człowiek  -  jedyny  w świecie  
widzialnym  -  nosi  na  sobie  podobieństwo  do Boga.

„Uproszczona  opowiastka”

©  Wydawnictwo Pallottinum  w Poznaniu, 2003

http://online.biblia.pl/otworz.php?skrot=Rdz%202,4
http://online.biblia.pl/otworz.php?skrot=Wj%2020,8
http://online.biblia.pl/otworz.php?skrot=Wj%2020,8
http://www.pallottinum.pl/


Proton, neutron…

Isospin=1/2 
Mass m=939.56563 ±0.00028 MeV  (a bit more than proton) 
Electric momentum D< 12x10-26 ecm  
Magnetic momentum m= -1,91304275±0,000000456 μB  
Electric charge q=(-0,4±1,1)x10-21 e  (read: zero!) 
Lifetime t=888,65 ±  3,5 s (= academic quarter!)

Isospin=1/2 
Mass m=938.27231 ±0.00028 MeV  (=1836 electron masses) 
Electric momentum D= (-3,7±6,3)x10-23 e cm 
Magnetic momentum m= 2,792847386 ±  0,000000066 μB  
Lifetime t=1,6x1025 yr (>>age of the Universe =14,5x109 yr)



Rozszerzanie się  Wszechświata



Gwiazdy, galaktyki, mgławice…

1,000 000 000  000  000  000  000  000  00 m



planety ? 

„Niechaj powstaną  ciała niebieskie, 
świecące na sklepieniu nieba”
I tak  upłynął  wieczór  i poranek  -  dzień  czwarty



„Big Bang”
“Jeśli Świat zaczął  się  od pojedynczego atomu, pojęcia 
przestrzeni i zaczu  nie miały żadnego sensu; nabrały one 
sensu dopiero, gdy pierwotny atom podzielił  się  na 
wystarczającą  ilość  kwantów. Jeśli to rozumowanie jest 
poprawne, Świat zaczął  się  na moment przed powstaniem 
przestrzeni i czasu.  

Georges Lemaître

”To jest najpiękniejsze 
wyjaśnienie Stworzenia Świata 
(creazione)  jakie kiedykolwiek 
słyszałem.”

Albert Einstein

il  principio



Fizyka: podsumowanie 

0.  (3 min) formowanie się  materii 
Moment „zero”

1.  (300 tys. lat) oddzielenie światła

-1. pojęcia „czasu”  i „przestrzeni”  nie mają  sensu

4.  (9 mld lat =4/6) formowanie się  Słońca 

2.  (300 mln lat) galaktyki



In principio…

0.  powstanie materii 
1.  „uwolnienie” światła
2.  pierwsze galaktyki
3.  powstanie Ziemi

0.  Bóg stworzył  niebo i „ziemię”
1.  Bóg powiedział  „Niech się  

stanie światło”! 
2.  Bóg nazwał  to sklepienie niebem
3.  Bóg nazwał  suchą  powierzchnię  

Ziemią

In the  beginning…



Hogan, Jenny, Nature:Volume 448(7151), 19 July 2007, pp 240-245, “Unseen Universe”

Fingers of God



Ziemia, jakkolwiek bardzo wielką  jest bryłą, żadnego nie ma
porównania z wielkością  nieba…

[…] że cały świat się  obraca, którego granic nie znamy, 
ani ich nawet znać  nie możemy,

Nicolaus Copernicus, De revolutionibus, Norimberga, 1543



Na początku…
Na początku  Bóg  stworzył  niebo  i ziemię. 
Ziemia  zaś  była  bezładem  i pustkowiem: 
ciemność  była  nad  powierzchnią  
bezmiaru  wód, a Duch  Boży  unosił  się  
nad  wodami

Na początku  było Słowo, 
a Słowo  było  u Boga, 
i Bogiem  było Słowo. 
Ono było na początku  u Boga. 
Wszystko przez Nie się  stało, 
a bez  Niego  nic  się  nie  stało, 
co się  stało.

W Nim  było  życie  
a życie  było  światłością  ludzi, 
a światłość  w ciemności  świeci  
i ciemność  jej  nie  ogarnęła. 



Bóg zapłać!


