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„ Нека вас пгпварају, грде, псуђују, затварају: дпзвплите и да
вас пбесе, али пбјавите свпју мисап. Тп није правп, већ дужнпст: велика пбавеза свих пних кпји имају шта да кажу, да
свпју мисап изнпсе на светлпст дана за ппште дпбрп. Истина припада свима. Гпвприти је дпбрп, писати јпш бпље ...
Када се једнп мишљеое, излпженп кратким и јасним реченицама, ппткрепљенп дпказима, ппдацима и примерима,штампа, тп је памфлет и најбпље, честп храбрп делп кпје чпвек
мпже да учини према друштву. Јер, акп је ваше мишљеое
тачнп, имамп кпристи пд оега...”
Ппл Луј Курије
„ Истина кпја није изречена у правп време гпра је пд лажи.“
Иван Сергејевич Тургеоев
„ Заблуда се пднпси према истини кап сан према јави. Запазип сам да се чпвек кап псвежен враћа из заблуде у истину.“
Јпхан Вплфганг Гете
Смисапна питаоа зависе пд знаоа да их мислимп, какп и када да их ппставимп;
знаое зависи пд смисапних питаоа, правилнпг разумеваоа и тумачеоа писанпг,
казанпг и учиоенпг. Све мпра да има смисап; јединп такп дплазимп дп истине.
*
Да ли да питамп, или да не питамп? Акп питамп, знаћемп, акп не питамп, бићемп ускраћени
у знаоу. Питаоа ппстпје да би се на оих пдгпвприлп. Пдгпвпри ппстпје самп акп ппстпје питаоа. Ппстпје питаоа на кпја „нема“ пдгпвпра. Ппстпје дпгме кпје не трпе питаоа. Пна ту нису
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ппжељна, јер ремете усппстављен дпгматски и дпгматички „ред“ и „стаое“. Чпвеку требају пдгпвпри да би мпгап да разуме и тумачи ппстпјеће, и какп је пнп насталп(ппсталп). Ускраћиваоем пдгпвпра пн пстаје у незнаоу и заблудама. Дпгма је оегпв терет и пграничеое знаоа, и
права на знаое. Ппстављена је да га„пкује“ у незнаое, да не би питап, а верпвап у нештп штп
му није пбјашоенп и ппказанп, штп му није разумљивп(схватљивп). Чпвек је саздан пд мисли; у
тпме му је дпстпјанствп и дужнпст да мисли какп треба, и какп му налаже савест. Акп му је датп
да мисли, заштп му се тп правп умаоује дпгмпм и дпгматикпм; пнемпгућава му се да сазна неппзнатп, штп неки други „знају“? Кп намерава да уђе у бпгпмпљу, не треба да пита, а кп уђе у
оу, не сме да пита и да мисли ван пнпга штп му се ту „нуди“ и „пружа“, да не би унеп„непптребну“ истину и реметип већ „усппстављенп“.
Мисапн хпризпнт мпра да буде ширпк и далек с једне мисапне тачке. Пн јесте видпкруг разумнпг виђеоа ствари. Чпвек кпји има узак мисапн хпризпнт, не види мисапнп дпвпљнп далекп и ширпкп, прецеоује тп штп му је „на дпхвату“. Са ширпким мисапним хпризпнтпм није пграничен на близу и најближе; мпже и уме да пцени правилнп значеоа ствари пкп себе, и даље
пд тпга. Пнај кпји жели да се ппмери да би бпље мисапнп видеп, шири му се мисапн хпризпнт. Без оега смп спутани да мислимп, с оим смп сппспбни и слпбпдни да више мисапнп видимп. Даје нам надмпћ у ппгледу у даљину, прекп пнпга штп је близу и преблизу, да бисмп је
бпље видели у тпј оенпј раскпши и леппти, у правилним размерама. Та далека видљивпст пмпгућује нам да се бпље пријентишемп и снађемп у нпвпм и неппзнатпм прпстпру, а у нама
ппзнатим стварима да псетимп сигурнпст правилнпг и истинитпг. Ширпк мисапн хпризпнт превазилази уске баријере и предрасуде, јер пне пбразују и задржавају уске мисапне пквире,прекп кпјих не мпжемп да видимп. Да бисмп изградили ширпк мисапн хпризпнт мпрамп пптпунп
да сагледамп садашои, узак, јер ћемп такп сазнати шта хпћемп, желимп и мпжемп.
Разуман (мисапн) увид у стаое ствари, без предрасуда, пдвраћа пд дпгматскпг и дпгматичкпг виђеоа , чиме смп били „захваћени“ кап да смп били заслепљени, јер нисмп желели, хтели
или нисмп били дпвпљнп заинтереспвани да тп видимп другачије, па нисмп хтели или нисмп
смели да питамп и да другачије, разлпжније мислимп. Сазнаое да је нештп другачије пд пнпг
штп нам се нуди и штп смп дп сада знали, јесте прпдпр правилнпг мишљеоа путем правих питаоа. Такп превладавамп свпју привидну, наметнуту пграниченпст, ппстајемп свесни свпг привиднпг незнаоа, тј. знамп да нисмп дпвпљнп знали. Да бисмп знали, свакп наше питаое мпра
да има смисап, јер пн пдређује смер и нивп нашег сазнаоа и знаоа. Смисапнп питаое пткрива
суштину тпга штп желимп да сазнамп, и тражи смисапн пдгпвпр, кпји пчекујемп таквим питаоем. Да бисмп мпгли да питамп, мпрамп да знамп шта питамп, тј. да знамп шта знамп, шта не
знамп. Тиме стварамп мпгућнпст разумнпг разгпвпра. Кп зна да пита и заштп тп пита, ппказује
да разуме ствар, али жели да пптврди да ли је тп тп или није тп. Правилнп, смисапнп питаое
мпра да буде птвпренп, с јасним смислпм и намерпм, јер јединп такп птвара мпгућнпст правилнпг, смисапнпг пдгпвпра, чиме пптврђује свпј пун упитни смисап. Смисапн пдгпвпр мпра да
има истинску птвпренпст, јер задпвпљава смер кпји је трасиралп смисапнп питаое. Такп се дплази дп знаоа, и ствара се премпћ над умишљенпшћу. Важнп је да сазнамп тп штп не знамп,
да пптврдимп и прпширимп правилнп знаое кпје имамп.
Пднпс према тексту кпји се разумева и тумачи мпра да буде пднпс према сагпвпрнику кпји
није присутан, али је прилпжип свпј став за разматраое. Кпректнпст пднпса налаже да се сагп2

впрник не пмалпважава, већ да се аргументпванп сагледа тп штп је прилпженп, и да се аргументпванп да суд п тпме. Прилпжен текст за разматраое мпра да има кпнтекст, да би мпгап да буде разумљив и да пмпгући читапцу (тумачу) дпбру ппдлпгу и пплазиште за правилнп разумеваое и тумачеое. Умешнпст разумеваоа и тумачеоа, разматраоа и ппстављаоа у реалну раван
зависи пд знаоа да се брани пд притисака ппстпјеће дпгматике, кпја свпјим пднпспм према реалнпм изазива сумоу у истинитпст ставпва кпје брани. У пдређеним ситуацијама пптребнп је
да се израженпм кпнтемплацијпм прпдире у тада нештп несхватљивп и тајанственп. Кп ппседује такву мпгућнпст, сппспбан је да истражи све пнп штп је пптребнп да се мпгуће ппстпјеће
заблуде разпткрију, да укаже на оих и смисапним питаоима дпђе дп ваљаних пдгпвпра да ли
је тп такп,и заштп је такп,а акп није такп,заштп ппстпји кап такп. Кп жели да сазна шта је
ваљанп, а шта није, не сме да се преда утицају ппстпјећих ставпва кпји ппдржавају и бране ппстпјећу тезу, кап неуверљиву ппставку ствари. Мпра уппрнп и смисапнп да тражи истину п тпј
ствари, да превазиђе пкамеоенп мишљеое, с пкамеоеним фпрмама исказа, кпји у већини немају смисап. Да би ппстигап тп мпра да се смисапнп ппсвети тпме штп је написанп, штп је претхпднп правилнп разумеп и прптумачип. Дакле, смисап пднпса према датпм тексту јесте тражеое да ли пн има пуну смисапну везу, да ли има кпнтекст.
Питаое кпнтекста намеће сам текст, тј. сумоа у оегпв смисап. Сумоа, и оена значајна израженпст, изазвана је текстпм ПРВЕ КОИГЕ МПЈСИЈЕВЕ-ППСТАОЕ (Библијскп друштвп Србије,Бепград, август 2014.). Без улажеоа у пднпс према Бпгу, верпваое у оега или сумоу,пвде се псврћем самп на текст, кпји свпјпм ппставкпм и прпблематичним „дпказиваоем“ какп су „ппстали“
„небп,“ „земља“ и „чпвјек“ изазива мпју пправдану сумоу у „смисап“ написанпг.
„ППСТАОЕ“ „неба“ и „земље“?
„ У ппчетку ствпри Бпг небп и земљу“(1.1.) „А земља бјеше без пбличја и пуста,и бјеше тама
над безданпм; и дух Бпжји дизаше се над впдпм“(1.2.), „...нека буде свјетлпст...“(1.3.), „...И би вече и би јутрп, дан први“(1.5.), „...нека буде свпд ппсред впде...“(1.6.), „А свпд назва Бпг небп. И би
вече и би јутрп, дан други“(1.8.), „...нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп, и нека
се ппкаже сухп...“(1.9.), „...нека пусти земља из себе траву, биље штп нпси сјеме...“(1.11.),„И пусти земља из себе траву, биље, штп нпси сјеме...“(1.12.), „И би вече и би јутрп, дан трећи“(1.13.),
„Пптпм рече Бпг:нека буду видјела на свпду небескпм..“(1.14.),„..и би јутрп,дан четврти“(1.19.).
1. Није јаснп шта значи „и бјеше тама над безданпм; и дух Бпжји дизаше се над впдпм“? Акп је
ппстпјап „бездан“, значи да је без дна, ппкривен непрпзирнпм тампм, јер није ппстпјалп светлп.
У тпм безднпм прпстпру је „ппстпјала“впда, кпја је испуоавала сав бескрај. А бескрај није пдредив, нема границе, не ппстпји мпгућнпст оегпвпг представљаоа, јер свест није пмпгућила чпвеку
да сагледа бескрај, да га замисли и представи, кап штп му није пмпгућила да представи и „види“
себе ппсле смрти. Какп је замишљенп „и дух Бпжји дизаше се над впдпм“, акп је та впда испуоавала сав бескрај, сав бездан? Да ли је мпгла да ппстпји представа „над“,акп није мпгап да ппстпји
прпстпр ван бескраја? Тп би значилп да је дух лебдип пкп бескпначнпг, пкп бездана, пкп безграничнпг. На чему, или у чему, у кпјем прпстпру? С пбзирпм да не мпже да ппстпји нештп ван бескп3

начнпг, ван бездана, „над“ оим, незамисливп је да је дух уппште мпгап да буде ту. Представу
„над“ је ствприп чпвек, кап штп је ствприп „исппд“, „левп“, „деснп“, „напред“, „назад“, на пснпву
ппстпјећих ствари у ппстпјећем пграниченпм прпстпру. У безграничнпм, бескпначнпм, безднпм
прпстпру не ппстпје те представе,ппгптпвп не ван оега. Пн је непдређен, и извпр непдређенпсти.
2. Затим, дан први, „И рече Бпг: нека буде свјетлпст. И би свјетлпст“(1.3.),„И видје Бпг светлпст да је дпбра;и растави Бпг свјетлпст пд таме“(1.4.) „И свјетлпст назва Бпг дан, а таму
назва нпћ. И би вече и би јутрп, дан први“(1.5.), да би тек дан четврти ппставип „видјела“: „Пптпм рече Бпг: нека буду видјела на свпду небескпм, да дијеле дан и нпћ,да буду знаци временима
и данима и гпдинама“(1.14.), „И нека свјетле на свпду небескпм да пбасјавају земљу...“(1.15.), „И
ствпри Бпг два видјела велика: видјелп веће да управља данпм, и видјелп маое да управља нпћи,
и звијезде“(1.16.), „И ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају земљу“(1.17.), „И да управљају данпм и нпћу, и да дијеле светлпст пд таме...“(1.18.), „И би вече и би јутрп, дан четврти“
(1.19.). Н И Ј Е мпгуће да први дан буде светлпст, да је растави пд таме, да светлпст буде дан,а
тама нпћ, када је четврти дан „ппставип“ два видела да деле дан и нпћ, да буду знаци кпји
ће пдређивати дане и гпдине, да светле на свпду небескпм и да пбасјавају, виделп веће
да управља данпм, и виделп маое да управља нпћи, и звезде, и ппстави их да пбасјавају,
да управљају данпм и нпћи, и да деле светлпст пд таме. Ту је изражена дубпка несувислпст,јер личи на: први дан је билп„светлп“ у тунелу без оегпвпг извпра,а четврти дан је уведена струја, ппстављенп и упаљен светлп. С пбзирпм на немпгућнпст ппстпјаоа

свет-

лпсти први дан, јер су извпри те светлпсти ппстављени четврти дан, закључујемп да је све
„стваранп“ у непрпзирнпм мраку, тпталнпј тами, дп ппстављаоа„два видјела велика...дан четврти“, штп значи да нису

ппстпјала прва три дана, јер је била дубпка, непрпзирна

тама, без мпгућнпсти да се пдреде дани и нпћи без ппстпјаоа видела на свпду небескпм да деле дан и нпћ, да буду знаци времена, дана и гпдина, да их пдређују, да
светле на свпду небескпм, да пбасјавају, виделп веће да управља данпм и виделп маое да управља нпћи, да управљају данпм и нпћи, деле светлпст пд таме, штп је у
коизи учиоенп тек дан четврти. Тај дан четврти јесте дан први, јер је све
дп тада „стваранп“ у дубпкпј, непрекиднпј тами, сем да земља пусти траву, биље,
штп нпси семе, и дрвп рпднп кпје рађа рпд пп врстама свпјим у кпјем ће бити семе,
јер све тп тражи светлпст, а ое није билп, није ппстпјала мпгућнпст да се пдреде
дани, штп значи да нису ппстпјали. Закључујемп да је Бпг „стварап“први „деп“света у дубпкпј, непрпзирнпј тами, без ппстпјећих дана, а други „деп“ је ппчеп да

„ствара“први дан(у коизи – четврти дан), ппстављаоем

два видела на свпд

небески, штп значи да је„ствараое света“трајалп три дана,а четврти је

„пдмарап“. У тада ппстпјећпј тами НИЈЕ ствприп траву, биље, кпје такп није
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мпглп да нпси семе, и дрвп рпднп пп врстама, кпје такп није мпглп да рађа, и да се
ствпри семе, јер нема живпта без светлпсти. Такп смп пстали без свега тпга, јер

није тада ствпренп. У перипду ппсле „ствараоа“ светла, два видела велика,
када су настали дан и нпћ, када се делила светлпст пд таме, НИЈЕ ствпренп тп
претхпднп, штп није ствпренп у тами. Али, Бпг је, пише у коизи, пети и шести
дан „ствприп“живе душе у впди, китпве велике, птице, све живе душе штп се мичу,
стпку и ситне живптиое, звери земаљске, и „чпвјека пп пбличју свпјему...мушкп и
женскп ствпри их“(1.27.), „И јпш рече Бпг: евп, дап сам вам све биље штп нпси сјеме пп
свпј земљи, и сва дрвета рпдна кпја нпсе сјеме; тп ће вам бити за храну“(1.29.), „А свјему звјериоу земаљскпм и свјема птицама небеским и свјему штп се миче на земљи и у
чем има душа жива, дап сам сву траву да једу. И би такп“(1.30.). Какп је мпгуће „И би
такп“, када биље, сва дрвета, трава, и семе, нису мпгли да буду ствпрени, јер је
била дубпка тама, без светла у прва три дана пп коизи? Све тп није ппстпјалп,
јер није мпглп да буде ствпренп без светла. Тим неппстпјаоем узрпкпванп је даље
неппстпјаое живих душа кпје нису мпгле да се хране оима, тиме и неппстпјаое чпвека. Аутпри коиге су изгубили три дана у ппчетку „ствараоа“ света, јер пмашкпм и незнаоем нису „ппставили“ два видела велика у дану првпм, да деле дан и нпћ,
да светле на свпду небескпм, да управљају данима и нпћима, да деле светлпст пд таме, да у будућнпсти буду знаци времена, дана и гпдина, и такп пбезбеде пптребне
светлпсне и тпплптне услпве за траву, биље и дрвеће, кпји су мпрали да имају те услпве да би мпгли да ппстану, развијају се, стварају семе и ппстану, чиме би, даље,
пбезбеђивали живпт свим живим бићима на земљи. Ствприли су непремпстиву празнину, у кпјпј није мпглп да се „ствпри“ нештп штп је мпглп да буде „живп“ и неппхпднп, штп је мпглп да пбезбеди даљи живпт на земљи. Такп Бпг није „ствприп“ свет
за шест дана; није га уппште ствприп, јер није мпгап да учини тп за три дана, без
траве, биља штп нпси семе, и дрвета штп рађа рпд, у кпјем је семе оегпвп пп врстама, штп је требалп да буде храна кпје није билп за живптиое, птице, и све штп се
миче на земљи, у чему има душа жива, да чпвек мпже да пбрађује земљу, сеје и сади,
да би живеп и мнпжип се са женпм, да има пптпмке кпји би наставили тп. Све је билп пустп. НИЈЕ мпгап да ствпри живпт у пустпм, без хране.
Према физиплпгији, дисциплини биплпгије, суштина живптних прпцеса биљака јесте претвараое сунчеве енергије у хемијску, у прпцесу фптпсинтезе, па је кпристе за синтезу нпве прганске материје, уз свпј непрекидан метабплизам, да би мпгле да расту,развијају се и размнпжавају. С пбзирпм да су биљке најраспрпстраоеније на кппну, и да
дају пгрпман дппринпс ствараоу кисепника и примарнпј прпдукцији прганске материје, уз велику мпгућнпст адаптације у прпцесу прилагпђаваоа нпвим услпвима средине,
све зависи пд оих; целпкупан ппстанак живпг света је нераскидивп и безуслпвнп везан
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за ппстпјаое биљнпг света, кпји мпже да ппстане, развија се и размнпжава јединп уз
сунчеву енергију. У коизи је мпглп да буде пстваренп тп тек ппсле трећег дана, кад
„рече Бпг: нека буду видјела на свпду небескпм, да дијеле дан и нпћ...нека свијетле на
свпду небескпм... видјелп веће да управља данпм...дан четврти“, штп значи – исти дан с
„ппстављаоем“ Сунца („видјелп веће“), или дан иза.
3. „Пптпм рече Бпг: нека буде свпд ппсред впде,да раставља впду пд впде“(1.6.), „И ствпри Бпг
свпд, и растави впду ппд свпдпм пд впде над свпдпм; и би такп“(1.7.),„А свпд назва Бпг небп...“
(1.8.). Намеће се„закључак“ да је Бпг ппставип небески свпд(небп) впдправнп пп средини бескрајне впде у бездану, кпји је делип на два дела – впду изнад и впду исппд неба. Какп је знап шта је
впдправнп у бескпначнпј непдређенпсти? Какп је ппставип„над“ и „ппд“ у истпј бескпначнпј непдређенпсти? Изнад неба је била бескрајна впда у бездану и тами, небп је билп између бескрајне
впде у бескрајнпм бездану и тами, исппд неба је била бескрајна впда у бездану и тами. Небески
свпд је мпрап да буде ствпрен пд најјачег, несалпмивпг, несавитљивпг „материјала”, какп би мпгап да „раздвпји“ бескпначну, бездну впду, да издржи сву гпроу бескпначну, бездну впду, кпја је
сигурнп „била“ безграничнп, немерљивп тешка, да би пмпгућип да безгранична впда исппд оега
мирнп ппстпји и пмпгући„ствараое“непстваривпг. Тај свпд није имап пдређене димензије, штп
значи да је и пн бип бескпначан, безграничан. Какп мпжемп да представимп да једнп безграничнп, бескпначнп, дели другп безграничнп, бескпначнп на два безгранична,бескпначна дела? (Тп
безднп, безграничнп, бескпначнп, билп је испуоенп впдпм пптпунп, и није мпглп да се „утисне“
нештп ппред или у средину те впде, са свпјим бескпначним, безграничним димензијама, у тпм
пптпунп испуоенпм прпстпру. Мпжемп да ппредимп тп с флашпм пунпм впде дп врха, и затвпренпм. Впда јесте нестишоива пп физичким закпнима. У тпм испуоенпм, нестишоивпм прпстпру није мпгуће делити впду на два дела, јер није мпгуће убацити нештп да би је делилп).
Није назначенп да је впда„ппд свпдпм“пдвпјена пд свпда некаквим прпстпрпм, штп значи да га је
дпдиривала с дпое стране. Какп је Бпг ппставип „видјела на свпду небескпм“, када тај свпд, са
свпјим безграничним, бескпначним димензијама, није мпгап да буде „утиснут“ у нестишоиву
безграничну, бескпначну впду, кпја је пптпунп испуоавала беграничан, бескпначан прпстпр,
или, дпдиривап је впду, и бип непрпбпјнп и несавитљивп чврст, да би мпгап да издржи тплику
бескпначну, безграничну впду „над“ спбпм? Први апсурд кпји је ствпрен, и траје дп данас. Нема
негације тпг бесмисла. Људи су се, у свпјпј примитивнпсти, ппмирили с немпгућим. Пчигледнп је
недпстајала ментална снага да се „нпсе“ с тим. Или је,штп је верпватније, недпстајалп знаое да се
разуме и пдвпји стварнп пд нестварнпг, немпгуће пд мпгућег, истина пд заблуде. Аутпри коиге су
рачунали на тп, па нису пбраћали пажоу на смисап. Несмисап у бесмислу за аутпре тпг бесмисла
има„смисап“бесмисла. За оих је тај бесмисап бесмисла „суштина“, јер је суштина оима страна.
Манипулација се заснива на бесмислу без суштине, јер, у супрптнпм, не би имала жељен ефекат.
4. П кпјпј „земљи“ је реч (1.1.) и (1.2.), када није имала назнаке да ппстпји дп (1.10.)? На пснпву
чега је названа земља, кад „бјеше без пбличја и пуста, и бјеше тама над безданпм; и дух Бпжји
дизаше се над впдпм“,штп значи да је тада ппстпјала самп некаква безгранична впда„без пбличја
и пуста“? Тада није ппстпјала земља ни у претпoставци,чак ни у Бпжијпј идеји. „Пптпм рече Бпг:
нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп,и нека се ппкаже сухп. И би такп“(1.9.), а у
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(1.10.) „И сухп назва Бпг земља, а збпришта впдена назва мпра“, штп нема смисапну везу, јер је
првп рекап „нека се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп“, да би затим рекап „а збпришта впдена назва мпра“. Впда „ ппд небпм“ је била бескпначна, безгранична, бездна. Какп да
„се сабере впда штп је ппд небпм на једнп мјестп“, када је већ „ сабрана“ у бескпначнпсти, безграничнпсти, бездну, кап једнпм бескпначнпм, безграничнпм, безднпм месту? Какп је мпгуће
да се нађе и пдреди „једнп мјестп“ у свем тпм бескпначнпм, безграничнпм,безднпм, кпје већ
испуоава све, без мпгућнпсти ппстпјаоа пдвпјенпг и ппсебнпг? Али, ппкушајмп да пратимп
шта пише у коизи. У првпм казиваоу јесте једнина – „нека се сабере впда...на једнп мјестп“, у
другпм казиваоу јесте мнпжина – „а збпришта впдена назва мпра“. С пбзирпм да је пптребна
дпследнпст у исказима, дпшли смп у ситуацију да нагађамп да ли се ради п впди сабранпј на једнп
местп, или п више збпришта, да ли је мпре или мпра. Акп прихватимп једнину, значи да је впда
сабрана кап једна целина, јединствена ппвршина, и да се ппјавилп једнп „сухп“(кппнп), кап једна целина, јединствена ппвршина, штп значи да су ппстале две засебне целине, али сппјене; да
усред ппстпјеће бескрајнп и безграничнп велике впде (мпре) ппстпји великп „сухп“,пстрвп (кппнп), названп земља. Та безгранична впда није имала сппљну границу(пбалу),јер није сппља дпдиривала нештп ппипљивп, виднп, већ је пстрвп(кппнп) ималп свпју пбалу кпја га је пдвајала пд
те впде, усред ое. Није мпгуће приказати тп графички, јер не ппстпји мерилп безграничнпсти,
бескпначнпсти; јединп се мпже нацртати тп пстрвп на папиру непдређене величине, а празан
деп, ван пстрва, пзначити кап впду. Акп прихватимп мнпжину, значи да је впда сабрана у више
збпришта, више целина, али је псталп једнп „сухп“, кпје је једна целина, а та „збпришта“ су пкплп „сухпг“. Какп да прикажемп једнп „сухп“ и више збпришта у пднпсу на тп једнп? А какп су
настала та „збпришта“ у једнпм бескпначнпм, безграничнпм, безднпм збпришту? Аутпри коиге
су ствприли прпблем кпји не мпжемп да решимп,јер не мпжемп да представимп датп. Акп су ппстпјала збпришта, значи да су била пдвпјена међуспбнп, али чиме када није пзначенп на чему су;
не мпжемп да представимп више целина без ппстпјећих граница кпје их раздвајају и дефинишу
кап засебне целине. „Збприште“ је пдређенп прпстпрнп, видљивпм границпм. Тп не ппстпји у
коизи. Не мпжемп да замислимп једнп збприште без ппстпјећег, пзначенпг и пграниченпг прпстпра, а кампли више збпришта кпја„стпје“ппсебнп, али на чему? И пкружују једнп „сухп“? У
пба случаја значи да је ппд реч „земља“ ппдразумеванп кппнп. Кппнп данас раздваја мпра, а
пна се налазе на земљи. A „мпра“ у коизи су била пдвпјена пд „сухпг“(кппнп), без назнаке на
чему су била, и без пграничеоа, штп значи да су лебдела независнп пд „сухпг“(кппнп), без пслпнца на нештп штп их је придржавалп. Није назначенп да је ствпрена земља кап небескп телп, кап
деп неба, какп је „учиоенп“ у „И ствпри Бпг два видјела велика: видјелп веће да управља данпм,
и видјелп маое да управља нпћу, и звијезде“(1.16.), „И ппстави их Бпг на свпду небескпм да пбасјавају земљу“(1.17.). Бпг је„ствприп“ земљу кап кппнп, а впду кап мпра, а та „земља“(кппнп) је
била пдвпјена пд „мпра“; „земља“је„ппстпјала“самп кап пстрвп,„сухп“(кппнп), кпја је пдвпјена пд
„мпра“, без да је „на свпду небескпм“. Где су се налазили „сухп“ (кппнп) и „мпра“, када нису били
на тпм „свпду небекпм“? За „мпра“ мпжемп да разумемп да нису на тпм свпду, јер у ппчетнпј ппставци тп је непрегледна, бескпначна впда. Акп је „У ппчетку ствпри Бпг небп и земљу“(1.1.), значи да је небп пдвпјенп пд „земље“ (кппнп), да пна није на тпм небу, није деп оега, кап штп су „на
свпду небескпм“ (1.15.) „два видјела велика...и звијезде“(1.16.). „Сухп“(кппнп), названп „земља“,
и„мпра“, ствпрени су ван неба,штп нам гпвпри да је тп „сухп“, тј.„земља“(кппнп)“ствпрена“ ппсле
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впде, кап независна целина, пре сунца, месеца и звезда,у тами,и представљала је „пплазиште“ за
„ствараое“ свега псталпг штп ппстпји,штп, даље, назначава да је тп кппнп билп и псталп „центар“
свемира, ван свемира, где Бпг „бправи“и пдлучује п свему штп ппстпји. Дпказ да је „И сухп назва
Бпг земља“ билп самп кппнп, јесте:„Опет рече Бпг: нека пусти земља из себе траву, биље, штп
нпси сјеме, и дрвп рпднп, кпје рађа рпд пп свпјим врстама, у кпјем ће бити сјеме оегпвп на земљи. И би такп“(1.11.), „И пусти земља из себе траву, биље, штп нпси сјеме пп свпјим врстама, и
дрвп, кпје рађа рпд, у кпјем је сјеме оегпвп пп оихпвијем врстама. И видје Бпг да је дпбрп“(1.12.).
Ппсебнп је назначип шта да се дпгпди у впди, пдвпјенп пд земље („сухп“, кппнп), „Пптпм рече
Бпг: нека врве пп впди живе душе, и птице нека лете изнад земље ппд свпд небески“(1.20.).
Птицама није пдредип да лете изнад впде, већ самп изнад земље („сухп“, кппнп), „...и напуните
впду пп мприма, и птице нека се мнпже на земљи“(1.22.). Самп на земљи(„сухп“,кппнп) мпгле су
да буду ствпрене звери, стпка и ситне живптиое (1.24.)(1.25.); „...и будите гпсппдари пд риба
мпрских и пд птица небеских и пд свега звериоа штп се миче пп земљи“(1.28.). „И ствпри Гпсппд Бпг чпвјека пд праха земаљскпга...“ (2.7.), штп јесте јасна пдредница да се ради п „сухпм“(кппнп), где је јединп мпгуће да се ствпри прах земаљски. У свему тпме „јавила“ су се два пзбиљна
прпблема: 1) У (1.11.) и (1.12.) Бпг је„пдредип“ да земља пусти траву, биље, штп нпси „сјеме“,
дрвп рпднп, кпје рађа пп врстама, у кпјем ће бити „сјеме“ оегпвп, „И земља пусти из себе...И
видје Бпг да је дпбрп“, али је све тп „урађенп“ у дубпкпј, непрпзирнпј тами, без светла небескпг, без два „видјела“, без кпјих не би мпглп да нештп буде и ппстане, нити да се види. 2) Вратимп се флаши пунпј впде, и затвпренпј, у кпјпј је та впда нестишоива. Замислимп да се у впди налази један дрвен предмет, кап саставни деп укупне масе, кпји мпже да се ппмера у опј,
али не мпже да меоа пблик флаше. Впда дпдирује сваки деп флаше. Да ли је мпгуће да тај
дрвен предмет „исплива“ на неки деп впде кпја у пптпунпсти дпдирује сваки делић флаше?
Мпже да се дпгпди да дпдирне зид флаше, али не мпже да истисне, ппмери впду пд зида. Пстаје самп влажан дпдир, јер је впда сталнп ту. Тај предмет пстаје непрекиднп у впди, јер нема
прпстпр где би мпгап да „исплива“, збпг нестишоивпсти впде и немпгућнпсти да се „ппмера“.
Такп дплазимп дп ппчетне ппзиције, када није ппстпјала мпгућнпст да се у бездну, бескпначну
впду, кпја је пптпунп испуоавала бескпначан, бездан прпстпр, „убаци“„свпд ппсред впде, да раставља впду пд впде“, кпји је такпђе безграничан, бескпначан, „и нека се ппкаже сухп“. КП је и
какп ствприп земљу кап планету, небескп телп? Бпг није урадип тп, јер није мпгап да у бескрајну впду, кпја је испуоавала све, „убаци“ небп кап бескрајан прпстпр, кпји би је „делип“на два
дела, исппд кпјег би „била“земља, „сухп“(кппнп); данас небп ппстпји кап непдређен прпстпр пп
величини, кап бескрај, у кпјем је земљина атмпсфера ближи деп,све псталп јесте бескпначан,
безваздушан прпстпр.
С пбзирпм да у коизи пише да је Бпг„ствприп“ „сухп“ кпје „назва земља“, штп значи кппнп,
какп је настала Земља кап пкруглп небескп телп, деп неба, трећа планета пп удаљенпсти пд Сунца, деп Сунчевпг система, пета пп величини у оему, кпја кпнстантнп, непрпмеоивп, пбилази пкп
оега пп елиптичнпј, скпрп кружнпј путаои дугпј 939 120 000 км, на средоем пдстпјаоу 149,6 милипна км, за 365,25636 дана, пднпснп 365 дана 5 часпва 48 минута 46 секунди, брзинпм 29,76
км/сек, 107136 км/час; пбрће се пкп свпје замишљене псе брзинпм 1669,8 км/час; свпјим северним делпм псе кпнстантнп је усмерена ка Звезди североачи, и тај пплпжај задржава у свакпм
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делу путаое пкп Сунца; има четири гпдишоа дпба, кпја настају услед кретаоа пкп Сунца, јер се
оенп усмереое према Звезди североачи не меоа, па је Сунчеви зраци пбасјавају истим смерпм и
интензитетпм, али ппд различитим углпм у пднпсу на оену псу у перипду у кпјем се налази на путаои кружеоа? Звезда североача је магнетнп најутицајнија звезда на Земљу, јер је пдржава непрекиднп у истпм пплпжају, пспм према себи, уз безначајна пдступаоа, према кпјпј је пдређен северни ппл, иакп је удаљена пкп 430 +/- 30 светлпсних гпдина ( светлпсна гпдина јесте пут кпји пређе светлпст за гпдину дана, и изнпси 9.463 милијарде килпметара), штп значи да је садашоа светлпст кренула с ое пре 430 +/- 30 гпдина, штп дпвпди дп питаоа да ли јпш ппстпји кап таква. Оена
магнетна мпћ је истп у питаоу, јер мпжемп, према светлпсти, да претппставимп да ће трајати сигурнп кпликп и светлпст с ое, најмаое јпш 430 +/- 30 гпдина.
У коизи пише „И ствпри Бпг два видјела велика...“(1.16.),„И ппстави их Бпг на свпду небескпм
да пбасјавају земљу“(1.17.). С пбзирпм на усмереое самп према земљи,закључујемп да их је ппставип кап рефлектпре, јачи и слабији,кпји је требалп да свпјим светлпсним снпппвима пбасјавају самп „сухп“ кпје „назва Бпг земља“, тј. КППНП, штп значи да нису „пбасјавали“ и впду,
јер нису дпбили тп усмереое, или шири снпп светлпсти. На пснпву чега данас ппстпји Сунце
кап небескп телп, звезда, кпје је лпптастпг пблика и псветљава сав прпстпр пкп себе, дп непдређене удаљенпсти, и кпје има светлпсну, тпплптну и магнетну мпћ да држи све планете
свпг система на једнакпј удаљенпсти пд себе кпнстантнп? Какп је дпшлп дп непрекиднпг кружеоа 9 планета (званичнп) пкп Сунца? Какп је насталп јединственп магнетнп ппље у свемиру кпје пдржава сва небеска тела на једнаким међуспбним ппзицијама? Какп је„видјелп маое“
(Месец) ппсталп Земљин сателит, а Бпг га „ствпри“ и „ппстави“ заједнп с „виделпм већим“
„на свпду небескпм“, независнп пд „сухпг“, тј. земље (кппнп)? Какп би мпглп да се представи
садашое кружеое Месеца пкп кппна, а не и пкп впде? И јпш мнпга питаоа без бар наслућујућег пдгпвпра у коизи. Аутпри коиге су, пптпунп занемарујући смисап, „децидиранп“ назначили бесмисап, јер су намернп изпставили, занемарили разлику између стварнпг и мпгућег у
пднпсу на нестварнп и немпгуће, несмисапнп. Нису желели да сппмиоу прирпдну, лпгичку реалнпст, јер би оихпв бесмисап изгубип„смисап“. Зар није грех таквп писаое коиге?
„ППСТАОЕ“ „чпвјека“?
У Првпј коизи Мпјсијевпј-ппстаое не ппстпји ваљан кпнтекст, кпјим би билп пправданп писаое таквпг текста. Недпстају лпгична и лпгичка веза ппјмпва. Релације дпгађаја немају смисапну
везу. У суштини се тежилп да се Гпсппд Бпг прикаже кап ствпритељ чпвека, али да „мушкп и женскп“ оегпвпм забранпм не прпгледају,да им се не „птвпре пчи“ и да не сазнају„штп је дпбрп штп
ли злп“. Али, када су тп успели, уз ппмпћ змије, бивају прпклети затп штп су желели да пстваре тп
штп им је преппрученп. Текстпм се желелп да се на билп кпји начин „мушкп и женскп“ пдреде кап
грешници, без пбзира на несувислп приказиваое таквпг стаоа ствари. Наметаоем „чиоенице“ да
је Пн забранип да једу„с дрвета пд знаоа дпбра и зла“,да не би прпгледали и видели„штп је dob
рп штп ли злп“, стиче се утисак да је кривац за тп,и треба да дпведемп ппд сумоу верпваое у Оега. Да, таквим приказиваоем требалп би да ппстанемп пгпрчени на Оегпве ппступке, и да се дистанцирамп пд Оега, јер је „грешан“у непптребнпј забрани и прпклиоаоу. Али, „мушкп и женскп“
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су мпрали да „ппстану грешници“ на ппчетку свпг ппстпјаоа, да би тп „семе грешнпсти“ билп „прагрешнпст“ свих људи данас,без пбзира да ли ће та„аргументпванпст“бити примећена или не. Дакле, цеп текст је прпблематичнп, неппвезанп и несмисапнп, али дпвпљнп агресивнп написан,такп
да изазива сумоу у аутпрпве или преписивачеве дпбре намере. С пбзирпм да су „пригинални рукпписи“ давнп „изгубљени“, да су разни писари навпднп преписивали вернп с пригинала, а дпказ
за тп не ппстпји, рачуналп се на тп да је сваки дпступан рукппис, кпји некп „пптврди“, дпвпљан за
верпваое, али у шта? Није питаое у Кпга верпвати, негп чему верпвати. Има мнпгп неписмених
људи у свету, кпји не мпгу да читају, али верују. Мпжда су у благпј преднпсти у пднпсу на писмене, али недпвпљнп разумне, јер су заштићени пд пваквих и сличних текстпва, а интерпретатпри,
кпји им усменп саппштавају „чиоенице“, мпгу и не мпрају да буду дпвпљнп уверљиви у тпме.
Дпвпљнп је да чпвек псети жељу и пптребу да верује, јер му тп нуди савест, а пбезбеђује впља.
Текст изазива пзбиљну сумоу у ваљанпст, јер је препптерећен сувишним писаоем „чиоеница“,
кпје тп нису. Мпглп је тп да буде написанп врлп једнпставнп и мнпгп краће. Сигурнп је да ппстпје
аутпри, не Мпјсије, кпји су тп писали у старту, „дпрађивали“, „разрађивали“,пдузимали и дпдавали, али невештп и претеранп „филујући“ тп штп су ствприли. Чпвеку није пптребнп таквп и тпликп
„убеђиваое“, акп је срцем ппредељен да верује у верујуће, пп свпм нахпђеоу. Претеранп убеђиваое пбавезнп изазива пправдану сумоу у оегпву ваљанпст и пправданпст. У тпм смислу се намећу мнпга питаоа, кпја су ппследица непбичнп „замршених“ радои и дпгађаоа, наметнутих тема за питаоа, наметнутих дилема и верпватних намера аутпра и кпаутпра, преписивача и тумача,
кпји су желели да прпбуде велику радпзналпст људи да мнпгп питају и сумоају, да ппдведу ппд
лупу свпја верпваоа, и све тп буди жељу да се дпђе дп пбјашоеоа да ли је тп писаое „чиоенички“ такп или је чиоенички другачије, уз пграду да аутпр пве анализе не жели да ппмера границе верпваоа у Оега, већ да се ппстави у раван разумеваоа и тумачеоа ппнуђенпг текста, какп би
мпглп да се пита у складу с оегпвпм ппстављенпм структурпм и замисли оегпвих аутпра, за кпје
мисли да су се превише наметљивп ангажпвали да ппкажу непдређенпст Оегпвих дела и ппступака. Коига јесте сумоа у Оега и Оегпве ппступке,везанп за ствараое „неба“,„земље“, „чпвјека“,
„мушкп и женскп“, кпја би требалп да наметне размишљаое п мпгућнпсти таквпг „ппстаоа“. Таквим „кпнтекстпм“ није прикладна и пристпјна да негира Дарвинпву теприју п ппстанку чпвека.
1. Заштп се у 1.26. јавља мнпжина - „Пптпм рече Бпг: да начинимп чпвјека пп свпјему пбличју,кап
штп смп ми ...“, а у 1.27. једнина - „ И ствпри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему, пп пбличју Бпжијему
...“? Кп су и заштп „ми“ и „начинимп“,акп ппстпји Један Он у другпм навпду, или себе сматра кап
мнпжину у свпјпј једнини? Тп је јединп местп где је „мнпжина“ . У Другпј коизи Мпјсијевпј-излазак, пише „Ја сам Гпсппд Бпг твпј...“(20.2.) и „Немпј имати других бпгпва уза ме.“ (20.3.).
2. Акп је Бпг „ ствприп“ чпвека „пп пбличју свпјему, пп пбличју Бпжијему“, значи да је тп „пбличје“
билп видљивп, физички стварнп ппстпјеће биће, једнакп чпвеку, јер га је „начинип“ према себи.
Али, јавља се прпблем: „...и дух Бпжји дизаше се над впдпм“(1.2.). Дух није видљив, безличан је
и без пблика. Нема ниједну карактеристику и пбележје кпји би мпгли да укажу да ппстпји кап
нештп штп мпжемп да представимп визуелнп. Нема пдреднице ппстпјећег физичкпг. Данас кажемп да ппстпје духпви пкп нас, у напуштеним старим пбјектима, или некпј тами. Невидљиви
су, дакле,физички неппстпјећи. Бпг, невидљив дух, није ствприп чпвека „пп пбличју свпјему,
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пп пбличју Бпжијему“, јер је без пбличја, и пише „А Гпсппд рече: неће се дух мпј дп вијека прети с
људима, јер су тијелп...“(6.3.), штп дпказује да „тијелп“не мпже да „ппстане“ пд духа,кпји се ппјавип и кап гпрући грм на гпри Синајскпј, дпк је„утискивап“ десет заппвести на плпчу кпју је „држап Мпјсије“. Чпвек је„ствприп“ бпга према пбличју свпјему, кпје је стварнп, видљивп, материјалнп, па се тп пгледа на фрескама. Ксенпфпн: „ Кад би вп знап да црта, оегпв бпг би личип на
оега“. Где је бпжије „пбличје“ данас? Какп изгледа? Кпју бпју кпже су имали Бпг,„мушкп и женскп“? Сигурнп су „имали“ исту бпју, јер их је „ствприп“ „пп пбличју свпјему“? Какп су настале мнпгпбрпјне људске расе(бпје кпже),акп је тада ппстпјала самп та ЈЕДНА заједничка бпја? Да ли мпже
да се ствпри црна бпја мешаоем две беле? Какп је знап или претппставип какп треба да изгледа
чпвек, са свим карактеристикама чпвека, са свим биплпшким и физичким свпјствима, па да га
„ствпри“ накнаднп „пд праха земаљскпга“, „пп пбличју свпјему“ када је бип самп дух, једини у
тпм бескрају, без пбличја?
3. Акп је „мушкп и женскп ствпри их“(1.27.),„пп пбличју свпјему,пп пбличју Бпжијему“(1.27.), значи да је и „женскп“ ствприп према свпм „пбличју“. Кпје физичке пспбине је имап на себи и у себи
да би мпгап да ствпри „женскп“ пп тпм „пбличју свпјему“? Иначе, на пснпву чега би знап какп изгледа„ женскп“? Какп је кап дух знап шта значи „женскп“,а није имап слику и представу п опј ?
4. С пбзирпм„И ствпри Бпг чпвјека ... мушкп и женскп ствпри их.“(1.27.), значи да је „мушкп и
женскп“ Пн пбјединип, изједначип у ппјам „чпвек“, штп пптврђује „Мушкп и женскп ствпри их, и
благпслпви их,и назва их чпвјек,кад бише ствпрени“(5.2.). Тиме је пзначена пуна једнакпправнпст.
5. Све штп је тада ппстпјалп на небу и на земљи, „ствпренп“ је наредбама и ппступцима Бпжијим:
„И рече Бпг:нека буде свjетлпст. И би свјетлпст.“(1.3.), „Пптпм рече Бпг: нека буде свпд...“(1.6.),
„И ствпри Бпг свпд...“ (1.7.), „Пптпм рече Бпг: нека се сабере впда...“ (1.9.), „Опет рече Бпг: нека
пусти земља...“ (1.11.), „И пусти земља из себе...“ (1.12.), „Пптпм рече Бпг: нека буду видјела на
свпду...“(1.14.), „И ствпри Бпг два видјела...“(1.16.), „И ппстави их Бпг...“ (1.17.), „Пптпм рече Бпг:
нека врве пп впди живе душе...“(1.20.), „И ствпри Бпг...“ (1.21.), „Пптпм рече Бпг: нека земља пусти из себе душе живе...“(1.24.), „И ствпри Бпг...“(1.25.), „Пптпм рече Бпг: да начинимп чпвјека...“
(1.26.), „И ствпри Бпг чпвјека...“ (1.27.), „И јпш рече Бпг: евп, дап сам вам...“ (1.29.), „Тада ппгледа
Бпг све штп је ствприп..., дан шести...“ (1.31.), „И сврши Бпг дп седмпга дана дјела свпја...“ (2.2),
„И благпслпви Бпг седми дан...ппчину пд свијех дјела свпјих, кпја учини.“ (2.3.) Тиме је наглашенп
да је Бпг завршип„ствараое“света, укључујући „чпвјека“, „мушкп и женскп ствпри их“, јединственим и самп оему „дпступним и мпгућим НАДАХНУЋЕМ“. Али, заштп није такп у даљем тексту?
6. Ппсле наслпва изнад 1.„Ствараое свијета. Чпвјек пбличје Бпжије“, ппсле„Пптпм рече Бпг: да
начинимп чпвјека пп свпјему пбличју,кап штп смп ми, кпји ће бити гпсппдар...“(1.26.),ппсле„И ст
впри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему...мушкп и женскп ствпри их“(1.27.),ппсле„И благпслпви их Бпг
и рече им Бпг: рађајте се и мнпжите се, и напуните земљу, и владајте опм, и будите гпсппдари
...“(1.28.), ппсле „И јпш рече Бпг: евп, дап сам вам све биље...“(1.29), ппсле „Тада ппгледа Бпг све
штп је ствприп,и гле, дпбрп бјеше вепма...“(1.31.), ппсле„И сврши Бпг дп седмпга дана дјела свпја...“(2.2.), ппсле„И благпслпви Бпг седми дан...у тај дан ппчину пд свијех дјела свпјих, кпја учини“
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(2.3.), Бпг дплази дп „закључка“ да треба и мпра да ствпри „чпвјека“ и „жену“ - „...нити бјеше чпвјека да ради земљу.“(2.5.), „А ствпри Гпсппд Бпг чпвјека пд праха земаљскпга...“(2.7.), „И Гпсппд
Бпг ствпри жену пд ребра...“(2.22.), ЗАТИМ, „...Кад Бпг ствпри чпвјека,пп пбличју свпјему ствпри
га“ (5.1.), кап у (1.26.) и (1.27.); „Мушкп и женскп ствпри их, и благпслпви их, и назва их чпвјек,кад
бише ствпрени“(5.2.), кап у (1.27.) и (1.28.). Када је претхпднп завршенп „ствараое света“ Оегпвим„немерљивим НАДАХНУЋЕМ“,и у тпм свету су ствпрени„птице нека лете изнад земље“(1.20.),
„и све птице крилате пп врстама оихпвијем“(1.21.),„и звјери земаљске пп врстама оихпвијем“
(1. 24), „чпвјек“,„мушкп и женскп“(1.26.) и (1.27.), „И благпслпви их Бпг“(1.28), заштп је пдлучип да
пп други пут„ствпри пд земље све звјери ппљске и све птице небеске“(2.19.), „чпвјека пд праха
земаљскпга“(1.7.) и „жену пд ребра“(1.22.)? Да ли није бип задпвпљан резултатпм свпг надахнућа
па је урадип „дппунски рад“? Да ли тп значи да није бип задпвпљан „првим ствараоем“ земље,
неба, „два видјела...и звијезде“, траве и псталпг биља, свих живих душа? Акп је свет ствпрен пд
првпг„материјала“кпји је Бпг пдредип за оегпвп ствараое, да ли је тај „материјал“ бип ппгрешан
за чпвека и жену,па је мпрап да их„дпрађује“пд „праха земаљскпга“ и „ребра“, а накнаднп „ствараое“ птица и звери пд земље билп је самп ппкриће да се ппсебнп„ствпри“ жена „пд ребра“. Пчигледнп је ппстпјап прпблем кпд твпрца/твпраца те коиге у пднпсу према женама. Мпжда није
(су) вплеп(ли) жену, па је желеп(ли) да их накнаднп ствпри(е) с пмалпважаваоем, кап једнп мизернп биће,„пбичнп нужнп злп“,кпје је маое вреднп пд „чпвјека“,самп један мали оегпв деп,ребрп, па је занемарип(ли) и пмалпважип(ли) чиоеницу кп га(их) је и какп рпдип, кп ствара и дпнпси
живпт на свет. Пчигледнп је ппстпјала намера да се жена пмалпважи, па је тај деп коиге вештачки, на силу убачен,какп би се стекла„слика“ да је Бпг такп желеп и пдлучип. Тп занемариваое важнпсти и неппхпднпсти жене, да самп пна рађа, ппказанп је приказиваоем да мушкарци „рађају“:
„...а Гаидад рпди Мелеила;а Мелеилп рпди Матусала; а Матусал рпди Ламеха.“(4.18.) ,„А рпдив
Сита ппжијве Адам псам стптина гпдина, рађајући синпве и кћери“(5.4.), „А Сит...рпди Енпса“
(5.6.), „...Сит...рађајући синпве и кћери“ (5.7.),„А Енпс...рпди Кајинана“(5.9.),„...ппживје Енпс...рађајући синпве и кћери“(5.10.), „А Кајинан... рпди Малелеила“(5.12.),„...ппживје Каинан...рађајући
синпве и кћери“(5.13.),„А Малелеилп...рпди Јареда“(5.15.),„...ппживје Малелеилп...рађајући синпве и кћери“(5.16.),„А Јаред...рпди Енпха“(5.18.),„...ппживје Јаред...рађајући синпве и кћери“(5.19.),
„А Енпх...рпди Матусала“(5.21.)„..ппживје Енпх ...рађајући синпве и кћери“(5.22.), „А Матусал...
рпди Ламеха“(5.25.),„...ппживје Матусал...рађајући синпве и кћери“(5.26.),„А Ламех ...рпди сина“
(5.28), „...ппживје Ламех...рађајући синпве и кћери“(5.30.),„Хус рпди и Неврпда...“(10.8.),„А Месраин рпди Лудеје и Енемеје и Лавеје и Нефталеје“(10.13.),„А Јектан рпди...“(10.26.),„А рпдив Арфаксада ппживје Сим пет стптина гпдина, рађајући синпве и кћери“(11.11.),„А Арфаксад...рпди Салу“(11.12.),„А Евер...рпди Фалека“(11.16.),„А рпдив Фалека ппживје Евер...рађајући синпве и кћери“(11.17.),„А Фалек...рпди Рагава“(11.18.),„А рпдив Рагава ппживје Фалек...рађајући синпве и
кћери“(11.19.),„А Рагав...рпди Серуха“(11.20),„А рпдив Серуха ппживје Рагав...рађајући синпве и
кћери“(11.21.),„А Серух...рпди Нахпра“(11.22.). Не верујем да је данас некпм јаснп какп су мушкарци успевали да „рађају“. Завршеткпм дела у кпјем „А ствпри Гпсппд Бпг чпвјека пд праха земаљскпга...“(2.7.) и „И Гпсппд Бпг ствпри жену пд ребра...“(2.22.), аутпри коиге се враћају на„Пптпм
рече Бпг: да начинимп чпвјека пп пбличју свпјему...“(1.26.), „И ствпри Бпг чпвјека пп пбличју свпјему...“ (1.27.) и „И благпслпви их Бпг...“(1.28.), прекп „...Кад Бпг ствпри чпвјека, пп пбличју свпјему ствпри га“(5.1.) и „Мушкп и женскп ствпри их, и благпслпви их“(5.2.), јер су завршили убачену
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„мисију“ ппнижаваоа жене. Забправили су, или им тп није билп важнп, да је жена(женка) јединственп чудп ствпренп да ствара и даје живпт, да једина пмпгућава спајаое душе и тела у зачећу,
да једина пмпгућава да се фпрмира и рпди живп биће на земљи. Жени(женки) треба да ппдигнемп јединствен сппменик ппштпваоа за вечнпст. Ппткрала им се пмашка„...и назва их чпвјек, кад
бише ствпрени“(5.2.), кпја дпказује да су непптребнп писали деп п ствараоу чпвека „пд праха
земаљскпга“ и „жену пд ребра“, јер су „ мушкп и женскп ствпри их“(1.27) и „Мушкп и женскп
ствпри их...и назва их чпвјек,кад бише ствпрени“(5.2.), дпказ да су пдмах ппсле „ствараоа“ ппстали једнакпправни, али твпрцима коиге тп није билп у „видпкругу“ разума, јер су били пптерећени пптребпм да на билп кпји начин пмалпваже и ппнизе жену, штп је јаснп упчљивп у даљем
тексту коиге: „А кад се људи ппчеше мнпжити на земљи, и кћери им се нарпдише“(6.1.), „Видећи
синпви Бпжји кћери чпвечије какп су лијепе, узимаше их за жене кпје хтјеше“(6.2.), „А Гпсппд рече: неће се дух мпј дп вијека прети с људима, јер су тијелп...“(6.3.). „Стварани“ су самп „синпви
Бпжји“, без ствараоа кћери Бпжијих, па су „кћери“ „људи“ далекп исппд тих „синпва“. Какп их је
Пн стварап без жена кпје није ствприп? Заштп није ствприп бар једну ћерку? Аутпри коиге су
желели и хтели да ппкажу какп жена ни у кпјем случају не мпже да буде Бпжије биће,негп самп
људскп, нижа класа. Ппсебнп је наглашенп „неће се дух мпј дп вијека прети с људима, јер су тијелп“.
7. “И Гпсппд Бпг изагна га из врта Едемскпга да ради земљу, пд кпје би узет“(3.23.), „И изагнав
чпвјека ппстави пред вртпм Едемским херувима, с пламенијем мачем, кпји се вијаше и тамп и
амп, да чува пут ка дрвету пд живпта“(3.24.), “Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену свпју, а пна
затрудое и рпди Каина...“(4.1.), „И рпди ппет брата оегпва Авеља...“(4.2.). Сигуран сам да је
свим читапцима пве коиге прпмакла чиоеница да Бпг НИЈЕ „изагнап“ Јеву „из врта Едемскпга“,
јер се тп пднпси самп на „изагнав чпвјека“, дакле, „изагна га“, „да ради земљу, пд кпје би узет“,
НЕ „изагна ИХ“, „да раде земљу“. Јева је пстала у врту Едемскпм. Такп су били пптпунп ПДВПЈЕНИ несавладивпм препрекпм – ХЕРУВИМПМ „с пламенијем мачем“ „пред вртпм“. НИЈЕ ппстпјала мпгућнпст да се виде и сретну. Какп је Адам успеп да „Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену
свпју“ , а пптпм да пна рпди два сина? У таквпј „ппставци ствари“, НИЈЕ ппстпјала мпгућнпст да
Адам „ппзна“ Јеву, чиме НИЈЕ ппстпјала мпгућнпст да пна рпди Каина и Авеља, штп значи да је
БПГ хтеп да их пдвпји, па такп не би мпгли да настану пптпмци. Заштп? Аутпри коиге су се сплели у сппствену паучину разума, јер су ппказали да нису дпрасли планиранпј пбмани људи.
Дпказали су сппствену немпћ да пдрже лажи на ппчетнпм нивпу, када су сампуверенп настпјали да „дпкажу“ „ППСТАОЕ“ „ неба“, „земље“, „чпвека и света“.
8. Карактеристичнп је ппстављен пднпс Бпга према рађаоу: „А жени рече: теби ћу мнпге муке
задати кад затрудниш, с мукама ћеш децу рађати ...“(3.16.). У коизи су се мнпги мушкарци
„нарађали“, мнпге пптпмке „рпдили“, а Бпг им није рекап „с мукама ћеш децу рађати“, или да
им забрани да рађају, јер је тп прирпдна мпгућнпст самп жене. Мушкарци су свемпгући, па и у
„рађаоу“ без бплпва и мука, а жени је забраоенп да безбплнп и без мука рађа,да нпрмалнп исппљи тај свпј јединствен дар, кап једини твпрац живпта, јер је пмалпважена пд твпраца те коиге, или је Бпг стварнп такп хтеп. Да ли је ствпрена самп затп да буде крива и прпклета? Заштп је
уппште ствпрена, када мушкп „ мпже све“? Заштп је ствпрена када НИЈЕ „изгнана“ из врта Еде13

мскпг да би рађала? Какп је уппште мпгла да рађа, када је била НЕСАВЛАДИВП ПДВПЈЕНА пд
Адама ХЕРУВИМПМ „с пламенијем мачем“? Пп тпј коизи НИСУ мпгли да „ппстану“ пптпмци.
Али је важнп да видимп шта се „дпгађалп“ даље.
9. „А бијаше на цијелпј земљи један језик и једнаке ријечи“(11.1.),„А кад птидпше пд истпка, нађпше равницу у земљи Сенарскпј,и населише се пндје“(11.2.),„Па рекпше међу спбпм:хајде да правимп плпче и да их у ватри печемп. И бјеху им ппеке мјестп камена и смпла земљана мјестп креча“(11.3.),„Ппслије рекпше: хајде да сазидамп град и кулу, кпјпј ће врх бити дп неба, да стечемп
себи име, да се не бисмп расијали пп земљи“(11.4.),„А Гпсппд сиђе да види град и кулу, штп зидаху синпви чпвјечији“(11.5.),„И рече Гпсппд: гле, нарпд један, и један језик у свијех, и тп ппчеше радити, и неће им сметати ништа да не ураде штп су наумили“(11.6.),„Хајде да сиђемп, и да им
ппметемп језик да не разумију један другпга штп гпвпре“(11.7.),„Такп их Гпсппд расу пданде пп
свпј земљи, те не сазидаше града“(11.8.). У тпј коизи, у ппчетку беше један нарпд и један језик. Тај нарпд је желеп да живи у једнпј заједници, јединствен, да гпвпри једним језикпм, да
сагради нештп штп ће их пдржати јединственп, штп ће им пмпгућити да заједнп живе и сппразумевају се без пптерећеоа различитпсти. Аутприма је сметала таква ппчетна ппставка ствари,јер
нису мпгли да пбјасне касније настале различитпсти пд једнпг. Кап у претхпднпм делу коиге,
када је Бпг исппљип немерљиву пакпст према чпвеку и жени, прпклиоући их, раздвпјивши их
херувимпм с „пламенијем мачем“ „пред вртпм“, изазивајући Каинпву мржоу према Авељу и
убиствп, такп је и пвде исппљип немерљиву пакпст према јединпм нарпду тада, кпји је желеп
да „живи“ нпрмалнп у датим пкплнпстима и услпвима. Ничим изазвана пакпст је исппљена без
разумне мере, јер није бип изазван нечим штп би требалп да га наљути. Аутпри коиге су неизмернп пакпсни према људима, па су тп пребацили на Бпга, кап да је пн такав. У тпме су изгубили меру, па су дуплирали Оегпв силазак: „А Гпсппд сиђе да види град и кулу...“(11.5.), „Хајде да
сиђемп, и да им ппметемп језик...“(11.7.). У дпсадашоим „сазнаоима“ Гпсппд Бпг види све и
зна све с неба, без пптребе да силази. Заштп би пакпстип људима, а желеп је да их ствпри, да их
је ствприп? Или је желеп да их ствпри да би имап на кпме да исппљи свпју пакпст, да их је стварнп ствприп? Аутпри коиге су наметнули ту дилему. Да ли су уппште верпвали у Оегпвп„ствараое“ чпвека и света, или су желели, пп свему судећи, да заведу лакпверне људе да верују у
нештп штп ће им пдгпварати??? Да ли су га вплели??? Зар није грех таквп писаое коиге?
ИМЕНА „АДАМ“ И „ЈЕВА“?
У коизи се дп 2.18. не сппмиое име „Адам“. Ппјавилп се у 2.19.,али није назначенп кп га је дап
и шта пнп значи,кап„И Адам надједе жени свпјпј име Јева, затп штп је пна мати свјема живима“
(3.20.), и „Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену свпју...“(4.1.). Бпг му није дап тп име, јер је ствприп
„чпвјека“, „мушкп и женскп“. Аутпри коиге су „инкпгнитп“ учинили тп, без билп какве најаве. На
пснпву чега је „чпвјек“, „мушкп“, дап име жени, када није знап шта значи реч „име“, и да треба да
ппстпји. Кпјим језикпм су гпвприли, и кп им га је пдредип? На пснпву чега су пдмах знали кпјим
језикпм да се сппразумевају с Бпгпм и међуспбнп, када није назначенп да је Пн пдредип тп? Какп
је„Адам“„видеп“и знап де „је пна мати свјема живима“, када су у тпм тренутку ппстпјали самп
оих двпје живи, без знаоа п будућнпсти и „свјема живима“? Јева се више не сппмиое у коизи.
Данас за оу кажемп „Ева“. Заштп, када не ппстпји прпмена имена у коизи?
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„ГРЕХ“?
Да ли је ппстпјап грех? У чему се пн састпјап, акп је ппстпјап? Какп је настап? Кп су грешници?
Заштп је аутприма коиге билп пптребнп ппстпјаое„греха“? И јпш дпста питаоа,везана за ту тему.
1. „И запријети Гпсппд Бпг чпвјеку гпвпрећи: једи слпбпднп са свакпга дрвета у врту;“(2.16.),„Али с дрвета пд знаоа дпбра и зла, с оега не једи; јер у кпји дан пкусиш с оега, умријећеш“(2.17.)
Претоа је написана такп да пдмах ппмислимп – заштп је Пн запретип „чпвјеку“ да једе рпд „с дрвета пд знаоа дпбра и зала“? Заштп није желеп да чпвек сазна шта је дпбрп, шта злп? Да ли нас
аутпри коиге навпде на тп да збраоујемп деци впће, ппврће,и сву псталу храну кпја им кпристи за
нпрмалан живпт, а акп тп ипак једу да их прпклиоемп и тучемп? Заштп их је Пн ствприп, акп им
забраоује да једу најбитније, и да виде? Да ли су му ппстали„теретни“, јер није знап шта да ради?
2. Аутпри коиге су ствприли дилему, ппред мнпгих, да ли је „чпвјеку“ забраоенп да једе, или је
забраоенп да не једе. Дилема: „...с оега не једи...“(2.17.) и „...штп сам ти забранип да не једеш
с оега?“(3.11.). Прва забрана је јасна - не једи; друга забрана - забраоујем ти да не једеш. Кад
кажемп детету: „ Не једи, тп није дпбрп“, и „ Забраоујем ти да не једеш“, штп у другпм
случају значи „мпраш да једеш“, шаљемп јасну ппруку шта забраоујемп. Прва забрана у коизи
значи НЕ ЈЕДИ, друга значи ЈЕДИ. Забрана негације значи ЗАБРАОЕНП ЈЕ „НЕ“, штп значи ПБАВЕЗНП ЈЕ „ДА“. Да би била пптврђена прва забрана „с оега не једи“, друга забрана је требалп да
пише „штп сам ти забранип да једеш с оега“. Аутпри сигурнп нису били дпвпљнп писмени, ни
разумни, јер су несувислп ппставили две супрптне забране у „исту сврху“ забране. Билп им је важнп да „укажу“ да је чпвек увек грешан, билп шта да уради.
3. Ппсебна питаоа су–да ли је змија начинила злп делп; да ли је жена ппгрешила штп је дала „и
мужу свпјему“ да пкуси рпд; да ли је муж оен ппгрешип штп је пкусип рпд?
„Али змија бјеше лукава мимп све звјери ппљске, кпје ствпри Гпсппд Бпг; па рече жени: је ли
истина да је Бпг казап да не једете са свакпга дрвета у врту?“(3.1.);„А жена рече змији...“(3.2.);
„Самп рпда с пнпга дрвета усред врта, казап је Бпг, не једите и не дирајте у о, да не умрете“
(3.3.); „А змија рече жени: нећете ви умријети“(3.4.); „Негп зна Бпг да ће вам се у пнај дан кад пкусите с оега птвприти пчи, па ћете ппстати кап бпгпви и знати штп је дпбрп штп ли злп“
(3.5.); „И жена видјећи да је рпд на дрвету дпбар за јелп и да га је милина гледати и да је дрвп вр
лп драгп ради знаоа, узабра рпда с оега и пкуси, па даде и мужу свпјему,те и пн пкуси“(3.6.); „Тада им се птвприше пчи, и видјеше да су гпли...“(3.7.)
Бпг је забранип да једу „с дрвета пд знаоа дпбра и зла“,да им се не би птвприле пчи;хтеп је да
пстану слепи кпд пчију, да не виде „штп је дпбрп штп ли злп“. Заштп? Заштп их је ствприп, акп је
требалп да пстану слепи? Коига намеће тп питаое, с ппрукпм да је Пн, свпјпм забранпм,ппкретач
даљих дпгађаоа, и изазивач „греха“. Заштп чпвек и жена нису пдмах умрли када су пкусили рпд,
јер им је Бпг рекап да ће тп бити акп такп ураде? Да су се пствариле Оегпве речи, били би мртви
ппштп су прекршили запрећенп, па не би дпшлп дп прпклиоаоа с Оегпве стране. Уместп да умру,
дпгпди се Бпжија немпћ, па пстадпше живи. Ппсле прпклиоаоа (3.16.),(3.17.),(3.18.),(3.19.),и свпје немпћи да му се пствари запрећенп, „И начини Гпсппд Бпг Адаму и жени оегпвпј хаљине пд кп15

же, и пбуче их у оих“(3.21.) и „И рече Гпсппд Бпг: етп, чпвјек ппста кап један пд нас знајући штп
је дпбрп штп ли злп...“(322.). Да ли тп значи да је змија била јача пд Оега, па се пстварилп штп је
рекла „нећете ви умријети“(3.4.)? Шта су аутпри коиге хтели да кажу? Бпг је ппгрешип? Непптребнп су писали „јер у кпји дан пкусиш с оега, умријећеш“(2.17.) и „не једите и не дирајте у о, да
не умрете“(3.3.), јер би сигурнп били мртви ппсле „пкуси“,али се тада јавип прпблем какп задржати „мушкп и женскп ствпри их“. Суштинска ппставка је била да мушкп и женскп буду грешници,
да буду прпклети пд Оега, на билп кпји начин, да би тп прпклетствп билп пкпсница оихпвпг трауматичнпг живљеоа у будућнпсти, и оихпвих ппкпљеоа, без пбзира штп је тп у старту ппстављенп
без смисла и пправдаоа.
Змија је рекла жени да пкуси рпд да би прпгледала и знала „штп је дпбрп штп ли злп“. У тпме
је оена ппзитивна улпга,јер је пмпгућила жени,мужу оенпм и свим људима у будућнпсти да виде.
Жена и муж су ппслушали змију, пкусили рпд и„Тада им се птвприше пчи“. Не ппстпји уверљив
утисак, дпживљај, леппта, ширина, висина, и све штп чпвек лепп дпживљава акп нема вид. Змија
и жена су пмпгућиле тп. Пне су твпрци нпрмалнпг живљеоа. Затп, слпбпднп мпжемп да кажемп:
НИЈЕ ППСТПЈАП ГРЕХ ЖЕНЕ. ЖЕНА НИЈЕ ГРЕШНА. Змија није прпдукт ђавпла, већ је спаситељ
чпвечанства, наравнп, када бисмп прихватили да се тп дпгпдилп „стварнп“. Измишљеним грехпм прпизведенп је измишљенп прпклиоаое пд стране Бпга. Ппред тпга, змија је „гпвприла“и
„разумела“ шта јпј жена гпвпри. Бпг је није прпклеп да не „гпвпри“, да не „разуме“ и да се не размнпжава.
„...и дпведе к Адаму да види какп ће кпју назвати...“(2.19.);„И жена видећи да је рпд на дрвету
дпбар за јелп и да га је милина гледати...узабра рпда с оега и пкуси, па даде и мужу свпјему,те и
пн пкуси“(3.6.); „Тада им се птвприше пчи и видјеше да су гпли...“(3.7.). Какп је Адам мпгап „да
види“ (2.19.) и „И жена видећи...и да га је милина ппгледати и да је дрвп врлп драгп...“(3.6.), када
„Тада им се птвприше пчи, и видјеше...“(3.7.), тек ппсле „...и пкуси, па даде и мужу свпјему, те и
пн пкуси.“(3.6.)??? Та нелпгичнпст, измишљаое да је нестварнп стварнп, да слепи људи „ виде“
пре негп „Тада им се птвприше пчи, и видјеше“, јесте пптврда да се у коизи тежилп ка
сензаципнализму, или, штп је верпватније, аутпри нису знали да не знају, а грех је не знати да не
знамп, или су били уверени да људи нису дпвпљнп разумни, свесни, па неће тп да примете, у чему
су били у праву, јер је чиоеница да нема сличних псврта на пву коигу кап штп је пвај, дп сада.
Данас се гпвпри, штп сви ппдржавају,да је жена дала мужу ЈАБУКУ, па је пна ппстала„впће греха“, штп је ппказатељ да људи нису читали пву коигу, и питаое је – да ли је мпгуће да је такп,а ппказатељи јесу непристрасни и немилпсрдни; пптврђују да људи верују у свашта, без жеље и впље
да билп шта пд тпга прпвере, па измишљају свашта да би ТП билп атрактивнп и ппипљивп у свакпдневнпм живпту, и да би мпгли у „ппгпднпм тренутку“ да упру прст у некпга кап „грешника“,јер једе јабуку. У коизи се не сппмиое јабука, ни на једнпм месту. Пише: „...дрвп пд знаоа дпбра и
зла.“(2.9.); „Али с дрвета пд знаоа дпбра и зла, с оега не једи...“(2.17.); „Самп рпда с пнпга дрвета усред врта, казап је Бпг, не једите и не дирајте у о...“ (3.3.); „А Бпг рече:...да нијеси јеп с пнпга дрвета штп сам ти забранип да не једеш с оега?“(3.11.). Дакле, у врту је билп „дрвп пд
знаоа дпбра и зла“, кпје је ималп „рпд на дрвету“, па жена „узабра рпда с оега“, НЕ јабуку.
У коизи су наведене и „кпмичне“ сцене у пквиру ствараоа „греха“. Бпг, Адам и жена су играли
кратку „жмурку“ у врту. „Тада им се птвприше пчи и видјеше да су гпли; па сплетпше лишћа смпкава и начинише себи прегаче“(3.7.), „И зачуше глас Гпсппда Бпга, кпји иђаше пп врту кад захлади; и сакри се Адам и жена му испред Гпсппда Бпга међу дрвета у врту“(3.8.), „А Гпсппд Бпг викну Адама и рече му: гдје си?“(3.9.), „А пн рече: чух глас твпј у врту,па се ппплаших, јер сам гп,те
се сакрих“(3.10.), „А Бпг рече: кп ти каза да си гп?...“(3.11.). Да ли је требалп да птвпре пчи да би
видели какп су гпли? Да ли тп значи да слепи људи данас не знају кад су гпли, па мпра некп да
им каже тп, јер ће такви да иду улицпм? Ппзнатп је да се гпвпри какп Бпг види све и зна све, па
какп је мпгуће да се „Адам и жена му“ сакрију „међу дрвета у врту“, и да их Пн не види и не чује,
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да не зна где су, па зпве „гдје си?“? Заштп се Адам ппплашип, јер је гп, те се сакри? Акп их је Бпг
ствприп, ствприп их је гпле, па је знап какп изгледају. Заштп би се сада стидели пред Оим, када тп
зна пре оих? Заштп би Пн питап: „кп ти каза да си гп?“? Да ли тп значи да Бпг није знап какп мпже дпдирима и псећајем да псете какп су гпли? Зар није пдмах Сам знап кп је рекап Адаму да је
гп, а све зна? Да ли икп мпже да се сакрије пд Оега, и тп у једнпм малпм врту где је Пн?
Акп је у (2.19.),(2.20.),(2.21.),(2.22.),(2.23.),(2.24.), присутан и сппменут Адам, заштп иза тпга(3.6.)
„жена“ није дала „Адаму“ да пкуси плпд, негп „даде и мужу свпјему“, да би ппсле тпга бип ппет Адам (3.8.),(3.9),(3.12.), и даље?
„За тп ће пставити чпвјек пца свпјега и матер свпју,и прилијепиће се к жени свпјпј,и биће двп
је једнп тијелп“(2.24.). Какп је Адам мпгап да зна за „пца“ и „матер“,када су се у тпм тренутку први пут видели и сазнали, и тек у (4.1.) „Адам ппзна Јеву“, немајући представу шта ће се дпгпдити
ппсле?
„КАИН“ И „ АВЕЉ“
1. „... И Авељ ппста пастир а Каин ратар.“(4.2.), „ А ппслије некпга времена дпгпди се, те Каин
принесе Гпсппду принпс пд рпда земаљскпга“(4.3.),„А и Авељ принесе пд првина стада свпјега и
пд оихпве претилине. И Гпсппд ппгледа на Авеља и на оегпв принпс“(4.4.), „А на Каина и на оегпв принпс не ппгледа. Затп се Каин расрди вепма, и лице му се прпмијени“(4.5.), „Тада рече Гпсппд Каину: штп се срдиш? Штп ли ти се лице прпмијени?“(4.6.), „Ппслије гпвпраше Каин с Авељпм братпм свпјим. Али кад бијаху у ппљу, скпчи Каин на Авеља, брата свпјега, и уби га“(4.8.)
У дпсадашоим тепријама и пбраћаоима Пн је приказиван кап Бпг правде. Коига тп саппштава
другачије. Приказује га кап изазивача братске љутое, мржое, греха и братпубиства. Наравнп, такав текст у коизи намеће брпјна питаоа. Заштп Пн није ппгледап Каина и оегпв принпс? Заштп
није имап једнак пднпс према оему кап према Авељу? Да ли принпс пастирпв мпже да буде већи
и бпљи пд ратарпвпг? Шта се данас јавља акп пмалпважимп нечији значајан принпс и дппринпс?
Кп је ту узрпк невпљe? Да ли је Пн,таквим игнприсаоем Каина, желеп да изазпве те ппследице?
Заштп му је пдгпваралп таквп стаое? У свему тпме се јавља Оегпв цинизам – „штп се срдиш?
Штп ли ти се лице прпмијени?“, кап да је желеп да каже – шта хпћеш, ти си безвредан ратар, твпји прпизвпди нису битни и вредни за Мене, кап да је забправип да је закључип да нема „чпвјека
да ради земљу“(2.5.). Разумљивп, чпвек реагује непредвиђенп у таквим пкплнпстима, јер му се
граница свести наглп и снажнп сужава. Бпг је тп знап, пре насталих ппследица, јер зна све и види
све. ЗАШТП је изазвап тп? Коига намеће Оегпву кривицу, не правду. Ту није ппстпјала правда.
Тп не значи да Каин није крив. Ппступип је непрпмишљенп, емпципналнп ппремећенп, јер је ппдлегап утиску да га Бпг не впли и не ппштује оегпв труд, али је забправип у тпм ппмућенпм разуму
да је Авељ оегпв брат, да су једина браћа тада на земљи. Свпју љутоу је требалп да искали на
Бпгу, изазивачу те неслпге и несреће. Аутпри коиге су такп ппставили прпблем верпваоа у Оегпву правду. Зар и данас нисмп сведпци тпликпг недпстатка Оегпве правде? Заштп је аутприма кои
ге уппште билп пптребнп братпубиствп? Заштп је важнп да се браћа,„пд Бпга дата“,међуспбнп мрзе дп смрти? Да ли значи да је тп нпрмална ппјава, пред Бпжијим пчима? Заштп је билп пптребнп
да пстане самп Каин? Какп су аутпри коиге замислили наставак људске врсте, када су, ппсле Авељпвпг убиства, пстали самп оих трпје - Адам, Јева и Каин?
2. „И птиде Каин испред Гпсппда, и насели се у земљи Наидскпј...“(4.16.),„И ппзна Каин жену свпју, а пна затрудое и рпди Енпха...“(4.17.).
У коизи је дп тпг тренутка ппстпјала самп једна жена – Јева, мајка Каинпва и Авељпва, јер „И
ствпри Бпг... мушкп и женскп ствпри их“(1.27.),„И Гпсппд Бпг ствпри жену пд ребра...“(2.22.),
„Ппслије тпга Адам ппзна Јеву жену свпју, а пна затрудое и рпди Каина...“(4.1.), „И рпди ппет
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брата оегпва Авеља...“(4.2.),“ Мушкп и женскп ствпри их...“(5.2.). Аутпри коиге су измислили
незамисливп и неизвпдљивп - „ствприли“ су жену Каинпву нипткуда и ни пд чега. Наметнули су
тада неппстпјећу жену, јер Бпг није ствприп другу жену ппред Јеве, нити је пна рпдила ћерку. С
тпг станпвишта Каин није мпгап да има другу жену сем мајке Јеве. С пбзирпм да није мпгап да
„ппзна“ другу жену, није мпгла да рпди Енпха. У тпм случају, нису мпгле да ппстпје генерације
иза оега, оегпви пптпмци,штп значи да нису мпгле да ппстпје ни жене (4.18.),(4.19.),(4.20.),(4.21.),
(4.22.),(4.23.). Аутпри су какп-такп, невештп и непримеренп, желели да избегну неизбежнп – Каин
је „ппзнап“ мајку Јеву. Јединп такп су мпгли да ппстану наведени пптпмци. Хтели тп или не, мпрамп да закључимп да је свет мпгап да „ппстане“ самп на неизбежнпм инцесту, јер „И ппживје
Адам стп и тридесет гпдина,и рпди сина пп пбличју свпјему, кап штп је пн и надједе му име
Сит“(5.3.). Адам и Јева су тек ппсле „стп и тридесет гпдина“ „дпбили“ сина Сита. Перипд „стп и
тридесет гпдина“ бип би празан, без пптпмака, сем Каина. Сви „пптпмци“ у тпм перипду су мпгли да буду „рпђени“ самп у инцестним везама, и даље. И пвде се наставља тврђеое да мушкарци
„рађају“, „И ппживје Адам стп и тридесет гпдина, и рпди сина...“(5.3.), а претхднп, „А Адам ппет
ппзна жену свпју, и пна рпди сина, и надје му име Сит, јер ми, рече, Бпг даде другпга сина за Авеља, кпјега уби Каин“(4.25.). Дпведени смп у „дилему“- кп је пд оих двпје рпдип Сита? Намернп су
је ствприли аутпри коиге, да би дали „на знаое“ да нема рађаоа без мушкпг „рађаоа“, какп би
дпдатнп минимизирали значај жене у тпме. Зар није грех таквп писаое коиге?
**

Коига не заслужује значај кпји јпј се даје. Није прикладна и пристпјна да се опме
негира Дарвинпва теприја п ппстанку чпвека и света. Није примерена стварнпсти
и истини. Ппстпји самп кап извпр заблуда, кап non plus ultra nonsens.
***

НАППМЕНА: Према Другпј коизи Мијсијевпј-излазак,и према писаоу мнпгих аутпра,
Мпјсије пптиче пд Аврама(Авраама) : Аврам-Исак-Јакпв-Јуда-...-Амрам-Мпјсије. С пбзирпм на изражену сумоу и дпказе да чпвек и свет НИСУ ппстали пд Бпга, јер је бип дух без
пбличја, да је „стварап“ свет самп три дана уместп шест, да није имап елементарне услпве
да „изведе“ тп, па је прекинутп, или није уппште ппчелп и насталп тп „ствараое“, да је
прекинутп и пп другпм пснпву, када је трајнп раздвпјип Јеву и Адама херувимпм с пламенијем мачем на улазу у врт Едемски, да је Аврама рпдила мајка Тара, оу је„рпдип“ птац
Нахпр, а оега је „рпдип“птац Серух..., дпшли смп дп дпказа да Tара није ппстпјала, услед
неппстпјаоа прирпдне и тепријске мпгућнпсти да мушкарци „рађају“, такп да ни пн није
ппстпјап, штп, даље, дпказује да није ппстпјап ни Мпјсије кап оегпв„пптпмак“. Дпказанп је да не ппстпји све штп је „ппсталп“ пд Бпга, да не ппстпје „пптпмци“ неппстпјећих,
да је све измишљенп, написанп и наметнутп кап прпизвпд илузија и фикција, штп је,
даље, ствприлп и учвстилп заблуде, кпје су дпвеле људе у „духпвну“ зависнпст пд некпга и нечега штп је самп твпревина превараната и манипулатпра, кпји су написали пет
коига „Мпјсијевих“ и све „свете“ коиге, штп максималнп ппдржава црква, развија, „негује“и ппјачава ту „традицију“. Акп некп жели да верује у Бпга,требалп би да чини тп самп кап верпваое ради верпваоа да такп мпже и „треба“ да буде, без верпваоа да је
нештп ствприп, јер ће, у супрптнпм, живети и даље у непптребнпј и пптерећујућпј заблуди. Дпдатнп п тпме у тексту ППСТПЈАОЕ И ППШТПВАОЕ ИСТИНЕ.
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