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Старизавет

Ста ри за вјет
ПрвакњигаМојсијева
Постање(14)

ПристуПкњижевномделу

Постањедоносибиблијскепричеонастанкусветаичовека,опрвородном
грехуичовековомпадуизраја,садржиисторијупрародитеља,одАдама,

допресељењаИзраиљацаиЈосифовесмртиуЕгипту.КњигаговориоБогукао
творцуцелогсвета,алидоносииисторијујеврејскогнародаиобјашњаваоднос
Богаичовека.

УПостањусеналазиимитопотопу.Чињеницадајепостојаларазорнапо
плававажна јетачкаблискоисточнекњижевностикојасесрећеупредањима
многихнарода.БиблијскипотопБогшаљеназемљукаоказнузаумноженељуд
скегрехе.Ноје,јединиправедан,изабранједапреживипотопидасапородицом
продужиљудскиродназемљи.

Тексткњижевногдела

1.Стварањесвијета.ЧовјекобличјеБожије.

1.УпочеткуствориБогнебоиземљу.
2.Аземљабјешебезобличјаипуста,ибјешетаманадбезданом;и

духБожјидизашесенадводом.
3.ИречеБог:некабудесвјетлост.Ибисвјетлост.
4.ИвидјеБогсвјетлостдаједобра;ираставиБогсвјетлостодтаме.
5.ИсвјетлостназваБогдан,атамуназваноћ.Ибивечеибијутро,

данпрви…
(ОддругогдошестогданаБогстваранебескисвод,растављаземљу

имора,стваратравуидрвеће,Сунцеизвездедаобасјавајузе
мљуираздвајајуданеодноћи,рибеиптице,звериистокусвих
врста.)

27.ПотомречеБог:даначинимочовјекапосвојемуобличју,као
штосмоми,којићебитигосподародрибаморскихиодптица

мојсије (XIV-XIII век пре н. е.) је 
био је вреј ски је во ђа, за ко но да вац и 
про рок ко ме се тра ди ци о нал но при
пи су је Петокњижје. По ле ген ди, мај ка 
га је у ко та ри ци пу сти ла низ ре ку ка
ко би га спа си ла од на ред бе фа ра о на 
да се сва је вреј ска му шка де ца по би ју. 
Про на шла га је еги пат ска прин це за, 
ко ја му да је име Мој си је („спа сен из 
во де“) и од га ја га као си на. Он је из вео 
је вреј ски на род из роп ства, пред њим 
се отво ри ло Цр ве но мо ре, Бог му се 
ја вио у „не са го ри вој ку пи ни“, а на го ри 
Си нај до био је од Бо га де сет за по ве
сти. По сле че тр де сет го ди на лу та ња 
пре ми нуо је на до мак обе ћа не зе мље. 
Са вре ме на на у ка оспо ра ва ње го во ау
тор ство над Петокњижјем.
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небескихиодстокеиодцијелеземљеиодсвијехживотиња
штосемичупоземљи.

28.ИствориБогчовјекапообличјусвојему,пообличјуБожијему
створига;мушкоиженскоствориих.

29.ИблагословиихБог,иречеимБог:рађајтесеимножитесе,и
напунитеземљу,ивладајтењом,ибудитегосподариодриба
морскихиодптицанебескихиодсвегазвјерињаштосемиче
поземљи.

30.ИјошречеБог:ево,даосамвамсвебиљештоносисјемепосвој
земљи,исвадрветароднакојаносесјеме;тоћевамбитизахра
ну.Асвјемузвјерињуземаљскомисвјемаптицаманебескими
свјемуштосемиченаземљииучемимадушажива,даосамсву
травудаједу.Ибитако.

31.ТадапогледаБогсвештојестворио,игле,добробјешевеома.И
бивечеибијутро,даншести.

2.Човјекурају.Божјазаповијест.Стварањежене:брак.

7.АствориГосподБогчовјекаодпрахаземаљскога,идунумуунос
духживотни;ипостачовјекдушажива.

8.ИнасадиГосподБогвртуЕдемунаистоку;иондјенамјестичо
вјека,којегаствори.

9.ИучиниГосподБог,теникошеизземљесвакојакадрветалијепа
загледањеидобразајело,идрвоодживотаусредвртаидрво
одзнањадобраизла.

10.АводатецијашеизЕдеманатапајућиврт,иодандеседијељаше
учетириријеке.

11.ЈеднојјеимеФисон,онатечеокоцијелеземљеЕвилске,аондје
имазлата,

12.Излатојеонеземљеврлодобро;ондјеимаибделаидрагога
каменаониха.

13.АдругојјеријециимеГеон,онатечеокоцијелеземљеХуске.
14.АтрећојјеријециимеХидекел,онатечекАсирској.Ачетврта

јеријекаЕфрат.
15.ИузевшиГосподБогчовјеканамјестигаувртуЕдемском,дага

радиидагачува.
16.ИзапријетиГосподБогчовјекуговорећи:једислободносасва

когадрветауврту;
17.Алисдрветаодзнањадобраизла,сњеганеједи;јерукојидан

окусишсњега,умријећеш.
18.ИречеГосподБог:ниједобродајечовјексам;дамуначиним

другапремањему.

адам (хе бр.) – „чо век ство рен од зе мље“, пр ви 
чо век по Би бли ји

ева (гр.) – „мај ка жи во та“, пр ва же на по Би бли ји 
(хе бр. Chaw wah)

едем,еден (хе бр. ми ли на, за до вољ ство) – зе
мља у ко јој је био Бо гом на са ђе ни врт (Рај) за 
оби та ва ње пр вих љу ди, ода кле су Адам и Ева 
ис те ра ни; на ла зио се „на Ис то ку“; код древ них 
на ро да чу ва ло се мно го раз ли чи тих пре да ња о 
Еде му и бла жен ству љу ди у ње му на ста ње них
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19.ЈерГосподБогствориодземљесвезвијерипољскеисвептице
небеске,идоведекАдамудавидикакоћекојуназвати,пакако
Адамназовекојуживотињуонакодајојбудеиме;

20.ИАдамнадједеимесвакомживинчетуисвакојптицинебеској
исвакојзвијерипољској;алисененађеАдамудругпремањему.

21.ИГосподБогпуститврдсаннаАдама,тезаспа;памуузеједно
ребро,имјестопопунимесом;

22.ИГосподБогствориженуодребра,којеузеАдаму,идоведеје
кАдаму.

23.ААдамрече:садаетокостодмојихкости,итијелоодмојега
тијела.Некајојбудеимечовјечица,јерјеузетаодчовјека.

24.Затоћеоставитичовјекоцасвојегаиматерсвоју,иприлијепиће
секженисвојој,ибићедвојеједнотијело.

25.Абјехуобојеголи,Адамиженаму,инебјешеихсрамота.

3.Првигријех,проклетствоипророштвоосјемену
женином.

1.Ализмијабјешелукавамимосвезвијерипољске,којествориГо
сподБог;паречежени:јелиистинадајеБогказаоданеједете
сасвакогадрветауврту?

2.Аженаречезмији:миједемородасасвакогадрветауврту;
3.Самородасоногадрветаусредврта,казаојеБог,неједитеине

дирајтеуњ,данеумрете.
4.Азмијаречежени:нећетевиумријети;
5.НегознаБогдаћевамсеуонајданкадокуситесњегаотворити

очи,паћетепостатикаобоговиизнатиштоједоброштолизло.
6.Иженавидећидајероднадрветудобарзајелоидагајемилина

гледатиидаједрвоврлодрагорадизнања,узабрародасњега
иокуси,пададеимужусвојему,теионокуси.

7.Тадаимсеотворишеочи,ивидјешедасуголи;пасплетошели
шћасмоковаиначинишесебипрегаче.

8.ИзачушегласГосподаБога,којииђашеповртукадзахлади;иса
крисеАдамиженамуиспредГосподаБогамеђудрветауврту.

9.АГосподБогвикнуАдамаиречему:гдјеси?
10.Аонрече:чухгластвојуврту,пасепоплаших,јерсамго,тесе

сакрих.
11.АБогрече:котиказадасиго?Данијесијеосоногадрветашто

самтизабраниоданеједешсњега?
12.ААдамрече:женакојусиудружиосамном,онамидадесдрве

та,теједох.
13.АГосподБогречежени:заштоситоучинила?Аженаодговори:

змијамепревари,теједох.
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14.ТадаречеГосподБогзмији:кадситоучинила,дасипроклета
мимосвакоживинчеимимосвезвијерипољске;натрбухуда
севучешипрахдаједешдосвојегавијека.

15.Ијошмећемнепријатељствоизмеђутебеиженеиизмеђусјеме
натвојегаисјеменањезина;оноћетинаглавустајатиатићеш
гаупетууједати.

16.Аженирече:тебићумногемукезадатикадзатрудниш,смука
маћешдјецурађати,ивољаћетвојастајатиподвлашћумужа
твојега,ионћетибитигосподар.

17. Па онда рече Адаму: што си послушао жену и окусио с
дрветаскојегасамтизабраниорекавшиданеједешсњега,
земљадајепроклетастебе;смукомћешсеодњехранитидо
својегавијека;

18.Трњеикоровћетирађати,атићешјестизељепољско;
19.Сазнојемлицасвојегајешћешхљеб,доклесеневратишуземљу

одкојесиузет;јерсипрах,иупрахћешсевратити.
20.ИАдамнадједеженисвојојимеЈева,затоштојеонаматисвјема

живима.
21.ИначиниГосподБогАдамуиженињеговојхаљинеодкоже,и

обучеихуњих.
22.ИречеГосподБог:ето,човјекпостакаоједаноднасзнајућишто

једоброштолизло;алисададанепружирукесвојеиузбереи
сдрветаодживота,иокуси,тедовијекаживи!

23.ИГосподБогизагнагаизвртаЕдемскогадарадиземљу,одкоје
биузет;

24. И изагнав човјека постави пред вртом Едемским херувима, с
пламенијеммачем,којисевијашеитамоиамо,дачувапутка
дрветуодживота.

4.Адамовисинови.Каиновоубиствобратасвојега.

1.ПослијетогаАдампознаЕвуженусвоју,аоназатрудњеироди
Каина,ирече:ДобихчовјекаодГоспода.

2.ИродиопетбратањеговаАвеља.ИАвељпостапастир,аКаин
ратар.

3. А послије некога времена догоди се, те Каин принесе Господу
приносодродаземаљскога;

4.АиАвељпринесеодпрвинастадасвојегаиодњиховепретилине.
ИГосподпогледанаАвељаинањеговпринос,

5.АнаКајинаинањеговприноснепогледа.ЗатосеКаинрасрди
веома,илицемусепромијени.

6.ТадаречеГосподКаину:штосесрдиш?Штолитиселицепро
мијени?
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7.Нећешлибитимио,каддоброчиниш?Акаднечинишдобро,
гријехјенавратима.Авољајењеговаподтвојомвлашћу,ити
симустарији.

8.ПослијеговорашеКаинсАвељембратомсвојим.Аликадбијаху
упољу,скочиКаиннаАвељабратасвојега,иубига.

9.ТадаречеГосподКаину:гдјетијебратАвељ?Аонодговори:не
знам;зарсамјачуварбратасвојега?

10.АБогрече:штаучини!Гласкрвибрататвојегавичесаземљек
мени.

11.Исада,дасипроклетназемљи,којајеотворилаустасвојада
примикрвбрататвојегаизрукетвоје.

12.Кадземљуузрадиш,нећетивишедаватиблагасвојега.Бићеш
потукачибјегунацназемљи.

13.АКаинречеГосподу:кривицајемојавеликадамисенеможе
опростити.

14.Евометјерашданасизовеземљедасекријемиспредтебе,ида
сескитамипотуцампоземљи,паћемеубитикомеудеси.

ПревеоЂуроДаничић
Извор:Светописмо,СПЦ,Београд,2012.

интерПретаЦиЈа

dПра ти те сли ку ства ра ња све та из пр ве гла ве. Из че га Бог ства ра 
и за што? Ког да на и по чи јем ли ку ства ра чо ве ка? За што се ка же да је 
чо век „кру на бо жан ског ства ра ња“, ода бра но ство ре ње? 

dКа ко је уре ђен рај ски врт у ко јем је Бог чо ве ка „на са дио“? За што 
Бог при во ди жи во ти ње Ада му да их име ну је? Ка кво се ми стич но зна
че ње при да је том чи ну и шта Адам по ста је њи ме?

dШта се кри је иза ре чи „алисененађеАдамудругпремањему“? 
За што Бог, ко ји ства ра ни из че га, Еву ства ра од де ла Ада мо вог те ла, 
од ре бра? Про ту ма чи те сим бо лич ко зна че ње овог чи на. Ка ко из те 
пер спек ти ве ту ма чи те брак, ко ји се у хри шћан ству сма тра јед ном од 
све тих тај ни, и ре чи: „Затоћеоставитичовјекоцасвојегаиматерсвоју,
иприлијепићесекженисвојој,ибићедвојеједнотијело“?

dКојијесмисаодрветапознањадобраизла?ШтаБогњимепроверава?
dКаквимлукавствомиобећањемјезмијаискушалаЕвудаокусиод

дрветапознања,аштајеАдаманавелонагрех?ЗаштосекријуодБога
послетогаи„одевају“лишћем,аранијесенисустиделисвојихголихтела?

dИспитајтењиховупсихологију:какотумачитетоштообојескидају
одговорностсасебе?Нијелитовећигреходкушањазабрањеногвоћаи
правиузрокизгонстваизраја?
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d Са становишта људске историје протумачите казну која је стигла
прародитеље за незахвалност и непослушност. Промислите шта је, по
библијскомтексту,благословипроклетствољудскеприроде,штасваки
човекдобијаунаслеђе?

dПричаоКаинуиАвељујебиблијскапричаопрвојмржњи–према
брату,ипрвомзлочину–братоубиству.Заштодолазидобратоубиства?
Присетитесемоменатаизпрочитанихделаукојимасејављамотивбра
тоубиства.

Рад у па ро ви ма: Упореднаанализа
УнаведнимодломцимаизПостањаналазесемногимотивикојису

незаобилазниукултурамаиуметностимасвета.Санекимаодњихсусре
лисмосеуЕпуоГилгамешу.Поделитезадаткесадругомизклупеиспре
митеседананаредномчасуизнесетеосновнепојединостиирезултате.
Упоредите:заштоиодчегајечовекстворен;безазленживотпрвогчове
ка;првигрех;описбожанскогврта;улогузмије;испитајтеодносузрока
ипоследице,грехаиказнеуЕпуиБиблији.Накрајуизлагањаизведите
закључке.

треБазнатииово

Човек–крунабожанскогстварања-Човек јекрунастварања,вр
хунацтворачкогпроцеса.Рађасекаонајузвишенијебиће,обдаренора
зумомивољомикојевладанадцелимвидљивимсветом.Намеравајући
дастворичовекаБогвидињеговудаљусудбину,јеродњеговогпогледа
ништанијескривено:Онбудућноствидикаосадашњост.АлиакојеБог
предвидеоАдамовпадугрех,незначилитодаАдамнијекрив?Препо
добниЈованДамаскинговориоразлициизмеђуБожјег«предзнања»и
«предодређења»:«Богсвезна,алинепредодређујесве.Оннежелидасе
догађазло,алинепримораванасилнонадобро».Адамунијебило«суђе
но»дазгреши–тојезависилосамоодњеговеслободневоље.

«ИствориБогчовекапообличјуСвом,пообличјуБожјемстворига:
мушкоиженскостворига»(1.Мојс.1,27).Усамљенаегоцентричнамонада
нијеспособназаљубав,иБогнествараједно,већдвоје,какобимеђуљуди
мавладалаљубав.Створившичовека,Боггауводиурај,датупоседовање
човекукојијеживеоупотпунојхармонијисаприродом.Онјеразумео
језикживотињаионесумубилепослушне,свестихијепотчињавалесу
мусекаоцару.АдамјебиоБожјипријатељ,живеојеучистотииблажен
ству,владаонадсвојимпомислима.Богмудоводисвеживотињедаих
именујеитимекаодагауводиусамосредиштесвогтворачкогпроцеса,
призиваганазаједничкостваралаштво.Затиммудозвољавадаједесасва
когдрветаурају,иоддрветакоједајебесмртност.Међутим,забрањуједа
сеједеоддрветапознањадобраизла,јер«познатизло»значиотпастиод
блаженстваибесмртности.Овазаповестједатакаоврстапробе,вежба
човековогпослушања,тј.човекуседајеправоизбораизмеђудобраизла.
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«Ализмијабешелукавамимосвезверипољске...»–Овакопочиње
приповедањеопаду.Тојеистаона«аждајавелика,старазмија,којасе
зовеђаво,којазаводицелувасељену»,аокојојсеприповедауОткро
вењуЈованаБогословаикојајенекадабилаСветлоносац/Луцифер,па
отпалаодБожјељубавипоставшинепријатељсвакогдобра.Ђавозаводи
човеканадомуобожење,алиононијемогућебезБога,изнакнајвећегор
достијетежњадасепостанеједнаксаБогомнасупротЊему.Библијско
приповедањеопадуугрехпомаженамдасхватимотрагичнуисторију
човечанства,јерпоказујештасмобилииуштасмосепретворили.Оно
намоткривадазлонијеушлоусветпобожјојвољи,негозбогкривице
човекакојиједаопредностђаволскојобманиуодносунаБожјузаповест.
ИзнараштајаунараштајчовекпонављаАдамовугрешку,обмањујућисе
лажимаизаборављајућиистину.Слободајенајвећидаркојичовекачини
икономТворца,алиуслободијеодпочеткасадржанамогућностотпада
њаодБога.ЗбогљубавипремачовекуБогнијехтеодасеумешаучове
ковуслободуиданасилноспречигрех.Алиниђавонијемогаонатерати
човеканазло.Кривацзападјесамчовек,којијеслободукојамуједата
искористионазло.

Забрањениплоднијечовекудонеосрећу:мучноосећањестидазбог
сопственесрамотеиголотињепрвојеосећањенаконгреха.Другојежеља
дасесакријеодБога–тражинекоместогденемаБога...ДајеАдамрекао
«Згрешиосам»,њемуби,безсумње,билоопроштено,тврдиСимеонНо
виБогослов.Али,уместопокајањаАдамизговарасамооправдање,засве
окривљујућижену,аовазмију:«Женакојусиудружиосамном,онамида
десадрвета,теједох».Дакле,Тисикрив...Нашавшисеванраја,наземљи
пустој,окруженинепријатељскимсветом,жалосниибеспомоћни,Адам
иЕваплачу,недан,нидва,негоцелогживота.«Рајумој,рајупрекрасни.О,
рајусвети,менерадизасађени...Вишесенећунаслађиватитвојомслашћу
ивишенећувидетиГосподаБогамогиТворца,јерћупоћиуземљуизкоје
самузет»,певасенабогослужењууочиВеликогпоста.

НаконАдамаиЕвегрехсебрзоширимеђуљудима.Акосуонизгре
шилигордошћуинепослушношћу,синњиховКаинвећизвршавабратоу
биство.«ВеликајебилаАдамоватуганаконизгнанстваизраја,аликадаје
угледаосвогсинаАвељакогајеубиоКаин,посталајејошвећа,ионсему
чиодушоммислећи:’Одменећепроистећииизродитисенароди,исви
ћетакострадатииживетиунепријатељствуиубијатиједнидруге.’Ову
тугу,великукаоморе,можеразуметисамоонајчијаједушапознавала
Господа,азатимизгубилаблагодат.»(ПреподобниСилуанАтонски)Ка
иновипотомцибрзозаборављајунаБогаипостајузаузетиуређењемсвог
земаљскогживота.Човековаприродаје«зараженагрехом»,насупротње
говојпрвосазданојчистоти.НиједанодАдамовихпотомаканијесачуван
одсклоностипремагреху.

(ИларионАлфејев,Тајнавере)


