
  

Систематизација теме
“Стварање света и човека“



  



  

Књига Постања 

● Опис Божијег стварња света и човека се налази 
на почетку (прва 2 поглавља) књиге „Постања“
или како се још зове „Прве књиге Мојсијеве“

● По предању саставио ју је Мојсије по откровењу Божијем и сачуваних 
древних предања 

● Књига „Постања“ је део веће збирке списа која се назива „Стари Завет“, 
а уз „Нови Завет“ они су део „Светог Писма“ или „Библије“



  

Бог ствара свет из љубави
● Бог ствара свет ни из чега

● Свет није морао да постоји

● Свет није настао случајно

● Бог слободно и из љубави жели да створи свет, 
и свет само зато и постоји 

● Све што је Бог створио било је добро и зла није било 
(сваки дан стварања се завршава констатацијом Божијом: „и виде Бог да је добро“)

● Човек, круна Божијег стварања, је као слободна личност и добри домаћин - имао 
задатак да кроз заједницу љубави, читаву творевину приноси Богу

● Све је створено за радост и заједништво у љубави



  

Шестоднев 
и јеврејска реч „јом“

● Шестоднев = опис Божијег стварања света за 6 дана

● При превођењу јеврејске речи „јом“ употребљен је појам „дан“, 
међутим то често уноси забуну јер ми то онда доживљавамо као 24 часа

● „Јом“ има више значења, а овде би нама ствари биле јасније да је искоришћен појам „временски период“

● Писац књиге „Постања“ жели да нам нагласи не прецизно у час и минут за колико је Бог створио свет, 
већ да нам нагласи Божију премудрост изражену при стварању!
Премудрост Божија се огледа у постепеном стварању по етапама (временским периодима), где се 
комплексније окружење и комплекснија бића појављују тек када им је у предходном периоду припремљен 
предуслов за њихов опстанак (атмосфера, светло, храна, …). 
Да је човек одмах у првом периоду створен - не би могао опстати јер не би имао предуслова за живот.

● За свемогућег Бога тај један „дан“ је могао да буде један милисекунд, али исто тако и за нас неки дужи 
временски период

● Овако посматран опис Шестоднева је у сагласју са описима постепеног развоја Земље и живота на њој који 
нам даје и данашња наука



  

Човек - икона и подобије Божије
● Бог је човека створио по икони и подобију Своме

(или како се још каже: по Својој слици и прилици)

● Човек је створен сличан Богу (Светој Тројици) 
не у телесном смислу, већ као слободна личност 
која у заједници са ближњима живи и ствара љубављу

● Икона/сличност Божија у човеку има силна могућа значења, 
али примарно је то што смо по природи слободне личности, 
које живе и остварују се у заједници, као бића љубави и стваралаштва 
(тј. тек тада се правилно и радосно развијамо)

● Подобије је пак Божији задатак дат човеку да све те потенцијале који су му иницијално дати 
и сам развија, тј. да се и оствари као то биће љубави

● Овај задатак дат човеку видимо оличен и у 2 највеће заповести Господње: 
1. „Љуби Господа Бога својега - свим срцем својим и свом душом својом, свим умом својим 

и свом снагом својом.“
2. „Љуби [воли] ближњега свога [= сваког човека] као самога себе.“ (Мт 22:37,39; Мк 12:30-31)



  

Адам и Ева
● Бог ствара првог човека од праха земаљског 

(=хемијских елемената присутних у природи) 
у који удахњује Свој дух животни 

● Први човек се звао Адам, 
преведено са јеврејског то значи „Земљанко“ тј. „онај који је од земље начињен“ 
(на јеврејском се земља зове „ха-адама“ и одатле је изведен појам „ха-адам“)

● Адам у почетку није био ни мушко ни женско, већ оличење људског бића = човек

● Тек касније видимо констатацију Божију: 
„Није добро да човек буде сам; начинићу му помоћника према њему [= њему дораслом]“, 
те од Адама Бог ствара и Еву (Хавах = јев. „мати свих живих“, тј. прамајка),
и од тада имамо раздеобу на мушко и женско, тј. од тада Адама видимо као мушкарца



  

Свет је створен са циљем 
да постане Црква

● Творевина је по природи пропадљива

● Једини извор живота читаве творевине је Бог 
(као електрична енергија, без које сви савршени
уређаји, сијалице, … престају да функционишу и нису ни за шта)

● Црква = богочовечанска заједница љубави 
=> заједница љубави Бога и људи (живих и упокојених), те и анђела небеских

● Нажалост појам „Црква“ смо уз световне медије навикли погрешно да доживљавамо као некакву институцију коју 
чине само свештена лица, што је апсолутно непознавање и погрешна интерпретација оригиналног значења овог 
појма!

● Бог је читав свет створио како би он био вечно прожимање љубави 
(између Бога, човека, анђела и читаве творевине)

● Стога се може рећи да је управо Црква богочовечанска заједница која је циљ, смисао али и 
извор нашег постојања
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