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1. STVARJENJE
(1 Mz 1,1-31; 2,1-4)

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba. In Bog je svetlobo imenoval dan,
temo pa je imenoval noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.
Bog je rekel: »Bodi obok sredi vodá in naj loči vode od vodá!« Bog je obok imenoval
nebo. In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.
Bog je rekel: »Vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno!«
Zgodilo se je tako.
Nato je Bog rekel: »Zemlja naj požene zelenje in drevje!« Zgodilo se je tako.
Bog je videl, da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.
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Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan od
noči in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta! Naj svetijo na nebesnem
oboku in razsvetljujejo zemljo!« Zgodilo se je tako. Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.
Bog je rekel: »Živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod
nebesnim obokom!« Bog je ustvaril morske živali in krilate ptice. Bog je videl,
da je dobro. In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
Bog je rekel: »Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah: živino, laznino in zveri
zemlje po njihovih vrstah!« Zgodilo se je tako.
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi!« Bog je ustvaril človeka po svoji
podobi, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta
ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« Bog
je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje in vse sadno drevje. Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima
v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako. Bog je videl vse,
kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.
Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal
delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je
blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki
ga je storil, ko je ustvarjal.
To je nastanek neba in zemlje, ko sta bila ustvarjena.

PREMIŠLJUJMO
Pripoved o tem, kako je nastal svet, zveni kot pravljica, če jo jemljemo
dobesedno. Toda pisatelji, ki so zgodbo zapisali, so živeli pred mnogimi stoletji.
Izražali so se z drugimi besedami in na drugačen način. Zgodbi, ki smo jo prebrali,
pravimo mit. Sporoča nam predvsem, da svet ni nastal slučajno, temveč ga je
ustvaril Bog. Opis, kako se je to zgodilo, pa nikakor ni v nasprotju z današnjimi
znanstvenimi razlagami. Samo čudimo se lahko globoki modrosti tega starega
svetopisemskega odlomka.
Zgodba pravi, da je vesolje in Zemlja in vse na njej nastalo v šestih dneh. Pisec
je torej že takrat spoznal, da svet ni nastal nenadoma, v trenutku. Danes nam
je povsem jasno, da je nastajal postopoma, najprej najpreprostejše stvari in
šele nato bolj zapletene. Najprej je nastalo vesolje. V njem so se rodile zvezde,

9
SLOVARČEK

luči na nebesnem oboku zvezde in planeti na nočnem nebu
napolnita zemljo in si jo podvrzita razširita se po vsem svetu in mu zavladajta
gospodovati biti gospodar, vladati, imeti oblast
nebo in zemlja in vsa njuna vojska

nebo in zemlja in vsa živa in neživa narava,
pa tudi vsi naravni pojavi

Bog je blagoslovil Bog je izkazal svojo naklonjenost
posvetiti določiti za poseben namen

se spreminjale, izginjale in razpadale, iz njihovih ostankov pa so nastale nove,
drugačne. Dolgo časa je minilo, da so nastali planeti, med njimi Zemlja. Zemlja je
še danes edini planet, ki ga malo bolj natančno poznamo. Na tej Zemlji je nastalo
življenje. In med vsemi živimi bitji je kot najbolj zapleteno zgrajen nazadnje nastal
človek. Človek je v Svetem pismu nekaj posebnega. Tudi danes nihče ne dvomi,
da so možgani človeka sposobnejši in razvitejši od možganov katerekoli živali. To
mu daje posebno mesto v naravi.
Bog je ustvaril, smo prebrali v odlomku, človeka po svoji podobi. V čem bi
lahko bila ta podobnost? Bog je duh. Človek torej ne more biti podoben Bogu
»na zunaj« – po videzu, po telesu. Podoben mu je lahko samo v globini, v
jedru svojega bitja – po svojem doživljanju, mišljenju in občutenju, po svojem
odločanju in delovanju. Toda, ali ne doživljajo, mislijo in delajo tudi nekatere
živali? V čem je torej tista bistvena razlika med človekom in živalmi? Vemo, da
samo ljudje slikajo, pišejo knjige, gradijo letala, sestavljajo računalnike in še
veliko bi lahko našteli. Vse to, kar je človek sposoben narediti, nastane najprej
v glavi – sprva kot ideja, nato kot načrt in šele nazadnje kot izdelek, ki ga lahko
vidimo in otipamo. Tudi z drugimi dejanji je tako. Najprej si zamislimo, kakšne
bodo posledice, šele potem nekaj tudi naredimo. Zaradi vseh teh sposobnosti
bi v prihodnosti človek lahko zagospodoval ne le nad živimi bitji, ampak nad
vso naravo, kakor je napovedano v Svetem pismu.
In kaj pomeni naročilo moškemu in ženski, naj bosta rodovitna? Naj imata
otroke? Prav gotovo. Toda še zdaleč ne samo to. Rodovitna naj bi bila tudi kot
duhovni bitji. Saj smo ravnokar ugotovili, da je človek, ker je podoben Bogu,
tudi duhovno bitje. Skupaj bi morala torej moški in ženska urejati življenje na
svetu. Dobro, pravično, domiselno in ustvarjalno. Namenjeno jima je dopolniti
Božje delo.
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PONOVIMO
1. Kaj je Bog ustvaril v začetku?
2. Kaj je ustvaril Bog prvi dan?
3. Kako je Bog imenoval svetlobo in kako temo?
4. Kdaj je Bog ustvaril človeka?
5. Po čigavi podobi sta bila ustvarjena moški in ženska?
6. Kaj je Bog naročil moškemu in ženski, ko ju je blagoslovil?
7. Kaj je delal Bog sedmi dan?
8. Kako danes razumemo to, da je Bog ustvarjal svet šest dni?
9. Kaj pomeni naročilo moškemu in ženski, naj bosta rodovitna?

MOLIMO
Gospod, naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji.
Ko gledam nebo, mesec in zvezde, ki si jih ustvaril,
mislim: kaj je človek, da se ga spominjaš.
Ustvaril si ga skoraj kakor angela.
Dal si mu oblast nad svojimi deli.
(Prim. Psalm 8)
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2. ČLOVEK V RAJU
(1 Mz 2,4-25)

GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil
življenjski dih in tako je človek postal živa duša.
GOSPOD Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka. GOSPOD
Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, tudi drevo življenja v sredi vrta
in drevo spoznanja dobrega in hudega.
V Edenu je izvirala reka, da je namakala vrt; od tam pa se je delila v štiri glavne reke.
Ena od njih se imenuje Pišón. Ta teče okoli vse dežele Havíla, v kateri je zlato; tam
je tudi bdelij in kamen oniks. Drugi reki je ime Gihon. Ta teče okoli vse dežele Kuš.
Tretji reki je ime Tigris. Ta teče vzhodno od Asúrja. Četrta reka pa je Evfrat.
GOSPOD Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in
varoval. GOSPOD Bog je človeku zapovedal in rekel: »Z vseh dreves v vrtu smeš
jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel
z njega, boš gotovo umrl.«
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