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(Emilia Wojtyna)  

Temat: Skąd się wziął świat? 

a) Cel dydaktyczny: Poznanie w jaki sposób powstał świat  

b) Cel wychowawczy: Uświadomienie roli świata  

Pomoce: Pismo święte, przygotowany filmik o stworzeniu świata (Jak powstał wszechświat? – AstroFaza), 15× 

kartki, 15× długopisy 

 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Świętego 

(znaną formułką lub własnymi słowami). 

Pomódlmy się do Ducha św., aby otwierał nas na Słowo Boże.  

Duchu święty przyjdź do naszych serc i umysłów, abyśmy otwierali się na Boże Słowo skierowane do 

nas. Otwieraj nas, abyśmy z odwagą mówili o tym  jak dotknęło nas Słowo. Przyjdź i wylej na nas zdrój 

swoich siedmiorakich darów. Amen  

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Czy wiecie co to jest teoria wielkiego wybuchu? (oczekiwanie na przykładowe odpowiedzi uczestników)  

(Wszechświat rozszerzał się w szybkim tempie, nie miał początku, a ,,moment zero" jest pozbawiony 

sensu, wielki wybuch to ogromny huk) 

 

Teoria wielkiego wybuchu - Z założenia Edwina Hubble-a według których ok. 13,7 mld lat temu  

rozpoczęła się ewolucja wszechświata. Zaczął się on rozszerzać w trakcie czego zmniejszała się gęstość i  

temperatura tworzącej świat materii. Doprowadziło to do powstania wielu galaktyk. 

W części widzieć należy pójść dalej – zauważyć, jak postrzegane jest stworzenie Świata przez młodych, 

uczestników spotkania. Dlatego dobre będzie w tym miejscu pytanie, które znajduje się w części osądzić – 

„jakie są wasze spotrzeżenia…?”. 

 

II. Osądzić 

Jakie są wasze spostrzeżenia dotyczące Wielkiego Wybuchu?  (oczekiwanie na przykładowe odpowiedzi 

uczestników) (powstał z materii o skończonej masie, świat był samowystarczalny) 

 

Zakładamy, że teoria Wielkiego Wybuchu może być prawdą. Nie burzy ona przekazu Objawienia, tylko 

go wyjaśnia. Nauka zresztą, przy pomocy właściwych sobie metod potrafi wiele  

powiedzieć o pierwszych sekundach po wybuchu i o tym, co się dzieje ze stworzonym światem aż do dnia 

dzisiejszego. 

 

Teraz pooglądajmy krótki filmik o stworzeniu wszechświata. 

(Animator puszcza uczestnikom przygotowany film) 

 

Było to bardziej filozoficzne spojrzenie na powstanie świata. 

 

A teraz zobaczmy co jest napisane o powstaniu świata w Piśmie Świętym: 

 

Rdz 1, 1-31 2, 1-4 1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustko-

wiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.  

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość.  Bóg widząc, że światłość jest 

dobra, oddzielił ją od ciemności.  I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.  

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.  
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 A potem Bóg rzekł: «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 sklepie-

niem; a gdy tak się stało,  Bóg nazwał to sklepienie niebem.  

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.  

 A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże po-

wierzchnia sucha!» A gdy tak się stało,  Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko 

wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,  rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy 

dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są na-

siona». I stało się tak.  Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku 

i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.  

 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.  

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały 

dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu 

nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak.  Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby 

rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.  I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, 

aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział 

Bóg, że były dobre.  

 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.  

 Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, 

pod sklepieniem nieba!»  Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające 

istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg wi-

dząc, że były dobre,  pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapeł-

niały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».  

 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.  

 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i 

dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak.  Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, 

bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: 

«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 

ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 

i niewiastę.  Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aby-

ście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptac-

twem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».  I rzekł Bóg: «Oto wam 

daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 

nasienie: dla was będą one pokarmem.  A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa 

w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie po-

karmem wszelka trawa zielona». I stało się tak.  A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 

dobre.  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia 

oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym 

pracował, odpoczął1 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił 

ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą 

wykonał stwarzając.  Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 

 

Co jest napisane w tym fragmencie Bożego słowa? 

(co po kolei tworzył Bóg, stworzenie świata, stworzenie pierwszych istot żywych, dzieje początków ziemi) 

  

Animator dzieli uczestników na 6 grup. Każda z grup po upływie kilku minut przedstawia swoją interpre-

tację podanego fragmentu tekstu jednego opisu dnia stworzonego przez Boga   

 

Bóg stworzył coś z niczego. Przedtem nie było nic. Jak wyobrazić sobie: przedtem? Jak wyobrazić sobie 

NIC? Są to trudne pytania. 

 

Pismo święte odpowiada na te pytania tak: 

Ps 33/32/, 6  Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego 

 

Zatem według Pisma świętego kto stworzył świat? 

(Bóg) 
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To Bóg stworzył świat: 

Am 4, 13    On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, objawia człowiekowi swoje zamiary, 

wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego 

 

 

Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? 

(Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z 

sobą (Bogiem) i z bliźnimi.) 

Dlaczego Bóg stworzył świat? 

(świat został stworzony jako dobry, człowiek jest koroną stworzeń, świat powstał z miłości Bożej).  

 

III. Działać 

(Animator prosi uczestników żeby dobrali się w 6-osobowe grupy) 

Teraz w grupach proszę was o napisanie modlitwy do Boga Ojca, która będzie podziękowaniem za 

piękno stworzenia świta. 

 

3. Hasło spotkania 

Niechaj stanie się światłość  

4. Piosenka spotkania 

,,Tyś jak skała Tyś jak wzgórze” 

 

5. Zadanie apostolskie 

Przeczytać i przemedytować podczas modlitwy wieczornej fragment Słowa Bożego: 

Mdr 13, 1-5    Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie,  

którzy nie poznali Boga:  

z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,  

patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,  

 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże,  

gwiazdy dokoła, wodę burzliwą  

lub światła niebieskie3 uznali za bóstwa, które rządzą światem.  

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa -  

winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,  

stworzył je bowiem Twórca piękności;  

 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw -  

winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.  

 Bo z wielkości i piękna stworzeń  

poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.  

 

6. Modlitwa na zakończenie 

Animator kończy spotkanie znakiem krzyża i modlitwą  

Panie Boże, bądź uwielbiony za piękno stworzonego świata i za radość, którą napełniasz nasze serca. Za 

te wszystkie dobrodziejstwa, które każdego dnia nas zachwycają. Wielbimy Cię za ziemię i jakiego czło-

wieka, któremu podarowałeś tchnienie życia. Bądź uwielbiony, Panie! 

,,Ojcze nasz" 

 


