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Stworzenie świata (Rdz 1)



Zasady literackie:
- tekst oryginalny, krytycznie pewny; 
- kontekst gramatyczny i psychologiczny;
- miejsca paralelne;
- rodzaje literackie.

Zasady teologiczne:
- głos Tradycji i Magisterium Kościoła;
- analogia wiary;
- jedność Biblii;
- religijny cel.



Interpretacja materii przyrodniczej w Biblii
Święci pisarze, albo raczej «Duch Boży, który przez nich mówił, 
nie chciał pouczać ludzi o tych rzeczach (to jest o istotnej 
naturze świata widzialnego), jako nie mających dla zbawienia 
żadnego pożytku» [św. Augustyn]. 
Przeto pisarze święci, zamiast dokładnie badać zjawiska 
przyrody, opisują i przedstawiają niekiedy te rzeczy w sposób 
przenośny, albo posługują się sposobem wyrażania się 
powszechnie za ich czasów używanym […]. A jak w mowie 
popularnej przedstawia się rzeczy tak, jak one okazują się 
zmysłom, podobnie święty pisarz (jak mówi doktor Anielski) 
«kierował się tym, co podają zmysły» [Św. Tomasz], albo sam 
Bóg, mówiąc do ludzi, dostosował się, aby być przez nich 
zrozumianym, do ich sposobu wyrażania się o rzeczach.

Leon XIII, Providentissimus Deus (1893 rok)3



Materia historyczna w Rdz 1-11
...jedenaście pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju nie 
odpowiada całkowicie metodom pisarstwa historycznego 
używanym przez naczelnych historiografów greckich i 
łacińskich, lub historyków naszych czasów, należą mimo to 
jednak do rodzaju literackiego historycznego w pewnym 
sensie […]. 
Rozdziały te, w stylu prostym i obrazowym, 
przystosowanym do umysłowości narodu, stojącego jeszcze 
na niskim stopniu cywilizacji, podają zasadnicze prawdy, na 
których się opierają nasze możliwości zdobycia zbawienia 
wiecznego, jak również zawierają popularny opis początków 
rodzaju ludzkiego i narodu wybranego.

Pius XII, Humeni generis (1950 rok)
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Stworzenie w kulturach ościennych
A) Babilonia
a) Enuma Elisz („kiedy w górze”)
• Pierwotny tekst tego eposu (wersja starobabilońska) 

według niektórych badaczy może pochodzić z 1800 - 1600 
w. p. Ch, inni sytuują poemat w XII w. p. Ch. 
Prawdopodobnie był recytowany w Babilonie w czasie 
święta Nowego Roku.

• Nazywany jest też eposem o stworzeniu wszechświata. 
Porządek przedstawia się następująco: światem rządzi 
panteon bogów z Mardukiem na czele, ludzkość ma tylko 
służyć bogom. 

• Tekst polski Łyczkowska K., Mitologia Mezopotamii, 
Warszawa 1986. 5



Enuma elisz

Jak podaje Enuma Elisz, "kiedy żaden jeszcze nie 
objawił się bóg", istniały jedynie praistoty. 
U zarania dziejów byli tylko 

Apsu, 
istniejąca od zawsze słodkowodna Otchłań, oraz

Tiamat, 
słonowodny Ocean. 

Symbolizowały one pierwiastki żeński i męski.



Enuma elisz

e-nu-ma e-liš la na-bu-ú šá-
ma-mu
šap-lish am-ma-tum šu-ma la 
zak-rat
ZU.AB-ma reš-tu-ú za-ru-šu-un
mu-um-mu ti-amat mu-al-li-
da-at gim-ri-šú-un
A.MEŠ-šú-nu iš-te-niš i-ḫi-qu-ú-
šú-un
gi-pa-ra la ki-is-su-ru su-sa-a la 
she-'u-ú
e-nu-ma DINGIR.DINGIR la šu-
pu-u ma-na-ma

"Kiedy na górze jeszcze nie 
nazwano nieba,
a na dole ziemia też jeszcze nie 
otrzymała imienia,
kiedy tylko Apsu praodwieczny, 
który je spłodził
i Mummu-Tiamat, która je 
wydała na świat,
wody ich w jedno zmieszali..."
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Enuma Elisz
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Enuma Elisz

Momentem przełomowym było stworzenie 
bogów:
"Kiedy bogowie nie mieli jeszcze imion i 
przeznaczenie ich nie było jeszcze ustalone, 
wtedy w ich wnętrzu (wodach Apsu i Tiamat) 
stworzeni zostali bogowie..."
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Enuma Elisz

Po tym akcie stworzenia nowi bogowie zaczęli 
swoim zachowaniem drażnić praistoty i naruszać 
ich spokój. Z tego powodu Apsu postanowił 
młode pokolenie bogów zgładzić:
"Muszę ich zniszczyć, tak, położę kres ich 
hałasom, aby powróciła cisza i byśmy mogli 
odpocząć..."
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Enuma Elisz

Sprzeciwiała się temu Tiamat:
"Mielibyśmy zniszczyć to, cośmy sami 
stworzyli!?..."
Jednak mimo oporów Tiamat, Apsu za radą 
Mummu (opary nad wodami) postanowił 
działać.
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Enuma Elisz

O planach praistot dowiedzieli się młodsi 
bogowie, w tym Ea. On sprawił, że Apsu zasnął, a 
Mummu został sparaliżowany mocą. Następnie 
zabił Apsu i na jego powłoce zbudował swoją 
rezydencję, dlatego stał się panem Apsu, wód 
wszechświata. Jego małżonką została Damkina, z 
którą miał syna Marduka. 
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Enuma Elisz

Tymczasem Tiamat, pod wpływem swoich 
doradców, postanowiła dokonać zemsty na 
nieposłusznych i zdradzieckich młodszych bogach. 
W tym celu stworzyła armię potworów, 
ucieleśniających wszelkie możliwe zło. Na ich czele 
postawiła Kingu, swojego pierworodnego syna:
"Ułożyłam dla ciebie zaklęcie, wywyższyłam cię w 
zgromadzeniu bogów, w twoje ręce złożyłam pełnię 
władzy służenia radą wszystkim bogom..."
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Enuma Elisz

O przygotowaniach do ostatecznej rozprawy 
dowiedzieli się młodsi bogowie:
"Tiamat, która nas wydała na świat, teraz nas 
nienawidzi, zwołała zgromadzenie, szaleje z 
wściekłości..."
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Enuma Elisz

Bogowie odbyli za radą Ea naradę i postanowili, że 
obrona pokieruje Marduk. Bóg ten postawił jednak 
warunek, dzięki któremu stałby się najważniejszym 
wśród bogów:

"Mam związać Tiamat i ocalić wam życie, zwołajcie 
zgromadzenie, moje wielkie przeznaczenie ogłoście 
(...)niechaj słowa moich ust, tak jak wasze wyznaczą 
losy, tak by cokolwiek stworzę pozostało niezmienne i 
żadne słowo z moich ust nigdy nie było odwołane ani 
zmienione..."
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Enuma Elisz

Bogowie uznali postulat Marduka, który 
wyruszył do boju z Tiamat. Walka była bardzo 
zacięta, ale ostatecznie prabogini została 
pokonana:

"Związał ją i płomień jej życia zgasił. Martwą na 
ziemię cisną i na trupie staną...„

Z ciała Tiamat Marduk uczynił niebo i ziemię.
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Marduk i Tiamat
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Marduk
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Enūma Eliš a Rdz 1

• Politeizm w Enūma Eliš i monoteizm w Rdz 1
• Cel opowiadań: Rdz 1 jest o stworzeniu, a Enūma Eliš o stworzycielu 
• Ton opowiadań: 

Rdz 1 ma ścisłą strukturę, prosty język, dostojny styl prozy (z 
pewnymi elementami poezji), charakterystyczne powtórzenia, 
zwroty, formuły rozkazu-wypełnienia – wszystko to sugeruje boski 
plan, kontrolę i transcendencję.  
Enūma Eliš przeciwnie, to poemat dramatyczny, w którym napięcie 
co chwila rośnie i spada.

Paralele: 
- GEORGE SMITH (1872), The Chaldean Account of Genesis Containing 

the Description of the Creation, the Fall of Man, the Deluge, the 
Tower of Babel, the Times of the Patriarchs, and Nimrod, Babylonian 
Fables, and Legends of the Gods from the Cuneiform Inscriptions 
(1876)

- Fridrich Delitzsch, Babel und Bibel (1902) 19



Punkty styczne

• Chaos wodny rozdzielony na niebo i ziemię 
(widać nawet możliwą etymologiczną zależność 
pomiędzy hebr. tehôm i akadyjskim Tiamat)

• Istnienie światła przed stworzeniem ciał niebieskich 
(w Rdz 1, sukcesywnie dzień I to pojawienie się 
światłości i dzień IV to pojawienie się ciał niebieskich)

• Ważność numeru siedem
• Boska natura protagonistów procesu stwarzania, czyli 

ci, którzy stwarzają mają boską naturę
• creatio ex nihilo („Stworzenie z niczego”)
• Przedwieczny chaos
• Przedwieczna ciemność
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Punkty styczne

• Stworzenie firmamentu.
• Stworzenie ziemi.
• Stworzenie ciał świecących.
• Stworzenie roślin i zwierząt.
• Stworzenie człowieka.
• Słowo stworzycieli.
• Boski odpoczynek.
• Siedem tablic (Enūma Eliš) i siedem dni (Rdz 1).
• Kolejność jest tak sama w Enūma Eliš i Biblii 

w występowaniu poszczególnych punktów 
stycznych.
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ALEXANDER HEIDEL stwierdził jednak, iż podobieństwa (powyższe punkty 
styczne) te nie są aż tak uderzające jak można by oczekiwać. Różnice są 
bowiem dużo większe i bardziej znaczące niż podobieństwa. 
Podobieństwa zaś są takie, iż mogłyby wystąpić w dwu niezależnych 
opowiadaniach stworzonych przez niezależne od siebie grupy ludzi, 
gdyż umysł ludzki wszędzie (niezależnie od strefy geograficznej) 
postrzega rzeczywistość w podobny sposób. Co jednak uderzyło
HEIDELA była identyczna sekwencja wydarzeń („an identical sequence of 
events as far as the points of contact is concerned”). Słowem, punktów 
dokładnie identycznych pomiędzy Enūma Eliš i Rdz 1 jest tylko kilka, ale 
co zaskakuje występują one w tej samej kolejności w obu tekstach. 
Ten argument wydaje się dość silny, jeśli chce się udowodnić zależność 
Rdz od Enūma Eliš. 

ALEXANDER HEIDEL, The Babylonian Genesis. The Story of Creation. 
Second Edition (Chicago – London: The University of Chicago Press 
1951)

22



Egipt
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Stworzenie w Biblii

• stworzenie przez Bożą moc (Ps 74; 89) (stoi za 
tymi tekstami król; teksty kończy zachwyt; 
pokazują potęgę Stworzyciela)

• stworzenie przez Bożą mądrość (Ps 104; Hi 
38,1-11) (stoi za tym krąg mędrców; kończy 
radość; mądrość Stworzyciela)

• stworzenie przez Bożą obecność (Ps 8; 23; Rdz 
1) (stoją za tym kapłani; świat to świątynia).
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Stworzenie w Rdz 1

• Czas, autor, miejsce powstania
Autorem kapłan tworzący w czasach Wygnania 
w Babilonii (poł. VI przed Chr.), gdy Izraelici nie 
mieli świątyni i króla.
• Cel 
Izraelici nie mieli już świątyni, więc świątynią 
Boga jest cały świat. Centralna rola Szabatu jako 
„miejsca” celebracji Boga. 
Izraelici nie mają już króla, więc każdy człowiek 
jest królem (obrazem i podobieństwem Boga).
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Forma pierwszego opisu 
stworzenia 

(Rdz 1,1-2,3)



WPROWADZENIE: 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

I
3. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. 4.
Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5. I 
nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 

IV
14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na 
sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory 
roku, dni i lata; […] A widział Bóg, że były dobre. 

Ref.: I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. Ref.: 19. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

II
6. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i 
niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich! 7. Uczyniwszy to 
sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad 
sklepieniem; a gdy tak się stało, 8. Bóg nazwał to sklepienie niebem. 

V
20. Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo 
niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! […] 22. pobłogosławił je 
tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w 
morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. 

Ref.: I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. Ref.: 23. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

III
9. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno 
miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało […]. 
Bóg widząc, że były dobre, […] 12. Ziemia wydała rośliny zielone: 
trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w 
których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były 
dobre.

VI
24. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju 
[…] 26. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. […] 29. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę 
przynoszącą ziarno po całej ziemi […] I tak się stało. 31. A Bóg widział, 
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 

Ref.: 13. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. Ref.: I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

VII
ZAKOŃCZENIE: 2:1. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej [stworzeń]. 
2. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym 
trudzie, jaki podjął. 3. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 

odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając.

STRUKTURA HEKSAEMERONU
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Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6



Liczba 7 w Heksaemeronie

Rdz 1,1 – 7 słów:

יםֱא�ִה ְּבֵראִׁשית ָּבָרא 

ָאֶרץ׃ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָה 
9



Rdz 1,2 – 14 (7x2) słów: 

בֹהּו ְוחֶֹׁש�וָ ָתה ֹתהּוֶרץ ָהיְ ְוָהָא 

ים  �ִה ֱא ם ְורּוַ� ְתהֹוַעל־ְּפֵני 

ִים׃ַהּמָ ְמַרֶחֶפת ַעל־ְּפֵני 
32



Rdz 2,1-3 – 35 (7x5) słów:

ים  ֱא�ִה ַכל ַויְ ־ְצָבָאם׃לְוכָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ַהָּׁש ַוְיֻכּלּו 

ּיֹום  ּבַ ת ר ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹ ֲאֶׁש ּתֹו ְמַלאכְ ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ֶר�  ַוְיבָ ה׃ָעָׂש ר ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁש 

ֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת  ֹאתֵּדׁשַוְיַק ַהְּׁשִביִעי ם ים ֶאת־יֹוֱא�ִה 

ים ַלֲעׂשֹות׃ֱא�ִה ָראל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ּבָ ִמּכָ 
33



Imię Boga – Elohim – 7x5 razy יםֱא�ִה 

„I stało się…” – 7 

„Bóg widział, że było/y (bardzo) dobre” – 7  

Czasownik „stwarzać” – ָּבָרא 7

7 dni, ale czy coś więcej…? 



Tekst dla „oświeconych”?

Mojżesz Majmonides (Rambam)
(1135-1204) 

The writers of Genesis used metaphors, 
"in order that the uneducated may 

comprehend it according to the measure of 
their facilities and the feebleness of their 

comprehension; while the educated take it 
in a different (i.e., allegorical or nonliteral) 

sense."
35



Wnioski

• poemat stroficzny z refrenem – „Wszystko 
było (bardzo) dobre” - kompozycję wyznaczają 
kolejne dni.

• klimaks – dzień szósty i stworzenie człowieka 

Ułożenie opisu stworzenia w schemat sześciu 
(siedmiu) dni  to zabieg literacki nadający 
utworowi zamierzoną formę, której nie należy 
interpretować dosłownie.
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Analiza wybranych fragmentów 
Heksaemeronu

(gr. heks – sześć, meros – część)



Rdz 1,1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Bereszit bara Elohim et haszszamaim weet haarec.

ִים ְוֵאת ָהָאֶרץ׃ים ֵאת ַהָּׁשמַ ֱא�ִה ְּבֵראִׁשית ָּבָרא 



Na początku
Bereszit

תאִׁשי ֵר ּבְ 
• „Na początku stwarzania…”
• „Do czasu jak…”
• „Jak/kiedy/gdy…”



Bóg
Elohim

יםֱא�ִה 

Rzeczownik w liczbie mnogiej, 
która podkreśla potęgę i 

doskonałość Boga.



stworzył
bara
ָּבָרא

Stworzył oznacza w Biblii tylko 
działanie Boga. Wszystko, co istnieje 
jest rezultatem stwórczego działania 

Boga.



niebo i ziemia
et haszszamaim weet haarec

ָאֶרץָה ָּׁשַמִים ְוֵאת ַה ֵאת 

meryzm: 
wszystko, co istnieje



Rdz 1,1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Bereszit bara Elohim et haszszamaim weet haarec.

ִים ְוֵאת ָהָאֶרץ׃ים ֵאת ַהָּׁשמַ ֱא�ִה ְּבֵראִׁשית ָּבָרא 



Rdz 1,2 – pierwotny chaos

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią wód, a Duch 

Boży unosił się nad wodami.
Wehaarec hajeta tohu wawohu wechoszech al-

pene tehom we ruach Elohim merachefet al-
pene hammajim.

ַעל־ְּפֵני  �ָובֹהּו ְוחֶֹׁש ָתה ֹתהּוֶרץ ָהיְ ְוָהָא 
׃ִיםַהּמָ ל־ְּפֵני ים ְמַרֶחֶפת עַ ֱא�ִה ם ְורּוַ� ְתהֹו



Rdz 1,3-5 – światło 
3. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się 
stanie światłość! I stała się 
światłość. 
4. Bóg, widząc, że światłość jest 
dobra, oddzielił ją od ciemności. 
5. I nazwał Bóg światłość dniem, 
a ciemność nazwał nocą.



46
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Rdz 1,11.24 – rośliny i zwierzęta
11. (III dzień) „Niechaj ziemia wyda 
rośliny zielone: trawy dające nasiona, 
drzewa owocowe rodzące na ziemi według 
swego gatunku owoce, w których są 
nasiona”. I tak się stało.
24. (VI dzień) Potem Bóg rzekł: „Niech 
ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: 
bydło, zwierzęta pełzające i dzikie 
zwierzęta według ich rodzajów!” I stało się 
tak.



Rdz 1,14-18 – ciała niebieskie
14. A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstaną ciała 
niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby 
oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, 
dni i lata; 15. aby były ciałami jaśniejącymi na 
sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią”. I tak się 
stało. 16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: 
większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby 
rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17. I umieścił je Bóg na 
sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18. aby 
rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od 
ciemności. A widział Bóg, że były dobre.



Rdz 1,26-31 – człowiek 
26. A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz 
obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, 
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi!” 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę. 28. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc 
do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami 
morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 
ziemi.



Rdz 2,1-3 – odpoczynek Boga, Szabat 
1. W ten sposób zostały ukończone niebo i 
ziemia oraz wszystkie zastępy jej [stworzeń].
2. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, 
nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego 
po całym swym trudzie, jaki podjął.
3. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i 
uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, 
stwarzając.



• przysięga - ślub to szava [bv

• siedem to szeva[b;v, 
Szabat był widziany przez Żydów jako czas 
wspominania przymierza między Bogiem 
a stworzeniem: złożenia przysięgi przez Boga 
wobec stworzenia (w tym człowieka)

Świat nie jest zatem przypadkowością, 
ale jest emanacją przymierza (= Bożej rodzinnej 
miłości).
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Świat jako świątynia

Biblia bardzo często przedstawia świat 
stworzony jako budynek, który ma fundamenty, 
kamień węgielny, dach, drzwi, okna i inne 
architektoniczne elementy. Zob. Hiob 38–40, Ps
104. Budynek ten może być zwykłym domem, 
pałacem, ale także świątynią.

Dokładna analiza opisu stworzenia w Rdz 1–3 
wskazuje, iż mamy tutaj do czynienia z opisem 
świątyni.  
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Rdz 1-2 (świat) a Wj 39-40 (namiot)

• Bóg mówi (10x)
• Bóg zobaczył wszystko, co 

uczynił, i oto, było to 
dobre (1,31).

• Niebiosa i ziemia zostały 
ukończone, i wszystkie ich 
zastępy (2,1).

• Bóg ukończył swoją pracę 
nad którą pracował (2,2).

• Tak Bóg pobłogosławił 
(2,3)

• … i poświęcił (2,3)

• Bóg mówi do Mojżesza
• Mojżesz zobaczył to, co 

uczyniono, i oto, oni to 
uczynili, tak jak Pan im 
rozkazał (39,43).

• Cała zaś praca nad namiotem 
spotkania została ukończona 
(39,42).

• I tak Mojżesz ukończył pracę 
(40,33).

• I Mojżesz błogosławił (39,43).
• I Ty… poświęcisz (40,9).



Pory roku = okres świąt

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała 
niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby 
oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku 
(d[eAm), dni i lata. 

Słowo d[eAm używane jest na określenie okresów 
czasu w liturgii (czyli świąt), ale nie pór roku.
Słowo to występuje w nazwie Namiotu Spotkania 
(d[eAm lh,ao) – Namiotu świąt.
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7 w świątyni jerozolimskiej

Salomon wybudował świątynię w 7 lat, poświęcił 
ją 7 miesiąca w czasie Święta Namiotów, które 
obchodzono przez 7 dni (1 Krl 6,38; 8,2). 
Modlitwa dedykująca (poświęcająca) świątynię 
wypowiedziana przez Salomona składa się z 7 
próśb (1 Krl 8,12-53). 
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Świątynia Jerozolimska
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Ogród Eden sanktuarium?

• „Noe wiedział że Ogród Eden był świętym 
świętych i mieszkaniem Boga” (Księga 
Jubileuszy 8,19)

• Adam, w dniu wygnania z raju, pali także 
kadzidło przy bramie Edenu (Jub. 3,27)

• Enoch składał w Edenie wieczorną ofiarę 
kadzidła, co robiono każdego dnia w świątyni 
(Jub. 4,25)

• Stosunki seksualne poza Edenem (Jub. 3,9.12)
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Eden-Namiot-Świątynia Salomona
(paralele)

1.Obecność Boża
2.Potrójna struktura
3.Drzewo życia (Menora)
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Eden-Namiot-Świątynia Salomona
(paralele)

1. Obecność Boża
2. Potrójna struktura
3. Drzewo życia (Menora)
4. Ogród
5. Rzeka wody
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Eden-Namiot-Świątynia Salomona
(paralele)

1. Obecność Boża
2. Potrójna struktura
3. Drzewo życia (Menora)
4. Ogród
5. Rzeki wody
6. Drogie kamienie, złoto, bdelium, onyx

65



66



Eden-Namiot-Świątynia Salomona
(paralele)

1. Obecność Boża
2. Potrójna struktura
3. Drzewo życia (Menora)
4. Ogród
5. Rzeki wody
6. Drogie kamienie, złoto, bdelium, onyx
7. Wejście wschodnie
8. Obecność cherubinów
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Eden-Namiot-Świątynia Salomona
(paralele)

1. Obecność Boża
2. Potrójna struktura
3. Drzewo życia (Menora)
4. Ogród
5. Rzeki wody
6. Drogie kamienie, złoto, bdelium, onyx
7. Wejście wschodnie
8. Obecność cherubinów
9. Adam strzeże i pracuje
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Świat = świątynia
świątynia = model świata

W judaizmie starożytnym świat 
jest świątynią, ale także świątynia 
była modelem (odwzorowaniem) 

świata.
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Teologiczne przesłanie tekstu



Pouczenie o Bogu:

- transcendentny; 

- Stwórca wszystkiego;

- Osoba;

- monoteizm;

- mądry, wszechmocny, dobry.



Pouczenie o świecie:

- odrzucenie panteizmu (świat nie jest 

boski); 

- znajduje się w stanie rozumnej harmonii;

- stworzenie jest dobre (nie ma zła); 

- ludzkość jest szczytem stworzenia,

- świat jest miejscem oddawania kultu.



Czy Bóg stworzył świat w siedem dni?

Studium opisów stworzenia, pokazuje, że 
pozytywna odpowiedź na to pytanie 

wykraczałaby poza intencje autorów i 
redaktorów Księgi Rodzaju.



Apollo 8 Message (24 grudnia 1968)



William Anders:
"For all the people on Earth the crew of Apollo 8 has a message we would like to send you".
"In the beginning God created the heaven and the earth.
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.
And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there 
was light.
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness."

Jim Lovell:
"And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning 
were the first day.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from 
the waters.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the 
waters which were above the firmament: and it was so.
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day."

Frank Borman:
"And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the 
dry land appear: and it was so.
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God 
saw that it was good."

Borman then added, "And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry 
Christmas, and God bless all of you - all of you on the good Earth."
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