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ЈЕВРЕЈСКО – ХРИШЋАНСКА 

МИТОЛОГИЈА  

 

Мит је у основи сваке религије. Религија без мита не може, али мит без религије може. 

Он је настао на самим изворима, на почетку живота човјека као културног бића. Митови 

који се баве поријеклом свијета обично осликавају доминантну културну форму 

традиције. Основа јеврејске митологије садржана је у Старом завјету и говори о 

постанку свијета и о историји самог јеврејског народа. Оно што је карактеристично за 

ову митологију јесу савези главних представника јеврејског народа са Богом, којих је 

било четири. Врховни бог је Јахве, а први савез склопио је са Нојем (одан вјери), други 

са Аврамом ( Обећана земља), трећи са Мојсијем (10 заповијести) и четврти савез 

склопио је са Давидом ( први храм).  

 

Мит о Богу Јахви и стварању човјека  

Кад је Јахве, Бог, саздао небо и земљу, још није било никаква пољскога грмља по земљи, 

још не бијеше никаквог биља јер Јахве, Бог, још не пусти дажда на земљу и није било 

човјека да земљу обрађује. Ипак, вода је извирала из земље и натапала сву површину 

земаљску. Јахве, Бог, направи човјека од праха земаљског и у носнице удахне дах 

живота. Тако постане човјек жива душа. Јахве, Бог, засади врт на истоку, у Елену, и у 

њега је смјестио човјека кога је направио, а потом га и истјерао заједно са женом Евом. 

 

Из првог савеза имамо Мит о Потопу, који се по јеврејско-хришћанском учењу налази 

у Старом завјету (Књ. Пост. 6,9): „... послан Богом на грешну земљу и потопио грешни 

род људски да би се спасило само осам душа смјештених у ковчегу“. Нојева барка 

саграђена је на Божју заповијест да би Ноје спасао себе и своју породицу као и животиње 

од потопа. Та је приповијест садржана у јеврејској и хришћанскох старозавјетној књизи 

Постања, поглавља 6-9. Нојева барка је по Библији била дугачка око 140м и направљена 

у потпуности од дрвета у периоду раног бронзаног доба. Сврха потопа била је казна 

грешном роду, који је прешао гранце Божје толеранције и милости. У барци су биле 
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смјештене све животиње и према миту барка се зауставила у Турској, на планини  

Арарат.  

 

Други савез Бог Јахве склопио је са Аврамом, који је покушао да жртвује свог сина 

Исака за љубав Божју. Аврам се сматра праоцем свих народа, а за вјеру, љубав и 

послушање Бог је благословио Аврама и обећао му да ће имати много потомства и да ће 

у његовом потомству добити благослов свих народа на земљи, то јест да ће из његовог 

рода доћи спаситељ свијета.  

 

 


