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koło 4300 lat temu opuszczono dolinę Synear. Ludzie wyruszyli na cztery strony, by opanować
ziemię. Ilu ich było? Najwyżej kilka tysięcy - garstka. Jak niegdyś Kain, odeszli zagniewani na Pana. Cóż... Wyszło inaczej niż chcieli. Czy więc, ponieśli Boga w sercach? Wątpię. Obraz musiał być jeszcze żywy, lecz drażniący; rozrzedzony przez ludzką dumę. Podążali przecież w nieznane, a i droga nie
była łatwa. Doskwierała przy tym samotność. Bóg - „niechętny i twardy nie tak dawno” - okazał się znów
pożądanym. Dla dalszych jednak, pokoleń - był już Bogiem dalekim, prawie obcym; z trudem odtwarzanym z okruchów wspomnień.
W przeszłych pokoleniach Bóg pozwalał wszystkim poganom chodzić swoimi drogami (Dok. Ap. 14, 16;
NBG). A jednak... Świadomość Boga pozostała. W podaniach wielu ludów Mezopotamii (między innymi: Summerów, Babilończyków, Akkadyjczyków) znajdujemy, podobny do biblijnego, opis pradziejów
świata. Krytycy zarzucili więc, Pismu - korzystanie z „obcych przekazów”. Byle zagmatwać to, co proste.
Jeśli uznajemy jeden początek - zatem przekazy muszą być wspólne; skoro ludzie rozeszli się po świecie
- z czasem powstawały różnice. Otóż, właśnie. Mijały setki lat. Różne grupy (zalążki narodów), odtwarzały tę przeszłość rozmaicie. Mnożono podania, legendy, przybywało błędnych przekazów. Obraz Boga
ulegał zapomnieniu, albo pod wpływem szatana, powstawały różne religie. Przywódcy, szamani, czarownicy, sami często uosabiali bóstwo. Narzucali też kulty wizerunków (bożków z drzewa, kamienia, czy
gliny - zwanych bałwanami). Mimo tego...
Początek zaludniania ziemi
(ok. 2300 - 2000 lat przed Chrystusem)
synowie Chama
synowie Jafeta
Misraim Egipcjanie
Jawan (Jonowie Grecy)
Tyras (Tyrejczycy Trakowie)
Kanaan
(Kananejczycy
Magog (Magogejczycy Scyci)
Amoryci)
Gomer (Gomerowie
Chus (Chusejczycy
Etioposynowie Sema
Elam (Elamici Persowie)
Askanezyjczycy)
wie, Filistyni, Summerowie)
Madaj (Medowie)
Assur (Assyryjczycy)
Put Libijczycy
Tubal(Tubalejczycy Iberowie) Lud (Lidowie)
Mosoch
(Mosocheńczycy Aram (Aramejczycy)
Kapadojczycy)
Arfaksad Chaldejczycy

Wyobrażenie Stwórcy pozostało. Mamy na to pozabiblijne dowody jeszcze dzisiaj. Szereg kultur przechowuje obraz boga jedynego, choć taka wiara (monoteizm), jest przecież sprzeczna z ludzkim, a więc
zbiorowym pojmowaniem bytu. Negrilowie z Centralnej Afryki nazywają go - Waura. U Adamańczyków
(południowo - wschodnia Azja), zwie się Pulaga. Semangowie z półwyspu Malakka, nadali mu imię Kari.
Bóg jedyny pozostał żywy u Pigmejów i szczepów południowo - australijskich, czyli ludów, pozornie obcych kulturze Mezopotamii. Nadawanie imienia staje się zrozumiałe w mnogości bóstw sąsiadów.

