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Pasakojimas apie Kūrimą

P

radžioje, prieš prasidedant laikui, nieko nebuvo.

Nebuvo nieko matyti ir nieko girdėti. Nebuvo nieko,
ką būtų galima paliesti ar užuosti. Buvo tik tyla. Ir

visiška tamsa. Ir vienas tik Dievas.

Tuomet, pirmąją dieną, Dievas sukūrė dangų ir Žemę.

Žemė buvo padengta vandenimis. „Tebūna šviesa!“ − tarė

Dievas. Iš pradžių atsirado silpna šviesa, mirganti tamsoje, ji
ryškėjo ir stiprėjo. Paskui virto švytinčiu rutuliu ir nustūmė
tamsą. Iš pradžių švelniai gelsvas tas rutulys paskui raudo,
rausvėjo ir pagaliau tapo akinančios aukso spalvos. Dievas
džiaugėsi jo gražumu. Atrodė, kad toji kintanti šviesa turi
savo gyvenimą, ir Dievas ją pavadino „diena“. Kai šviesa

išblėso ir stojo tamsa, Jis pavadino ją „naktimi“. Tai buvo
pirmoji pasaulio para.

Antrąją dieną, kai sugrįžo šviesa, Dievas sukūrė dangų.

Jis buvo šviesus, skaisčiai mėlynas ir kabojo virš Žemės kaip
kupolas.
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Trečiąją pasaulio dieną Dievas atskyrė neramius vandenis, ir apačioje

atsirado tvirta žemė. Neaprėpiamus vandens telkinius, kurie buvo mėlyni kaip
dangus ir mirguliavo šviesoje, Dievas pavadino „jūromis“. Didelius tvirtus
sausumos plotus Jis pavadino „žeme“. Ji buvo tuščia ir plyna, todėl Dievas

suformavo kalnus, lygumas ir gilius slėnius. Netrukus, Kūrėjui mostelėjus
ranka, žemė pasidengė žaluma.

8

Pasakojimas apie Kūrimą

Ėmė augti įvairių dydžių, visokių formų ir spalvų žolės ir

augalai, pražydo saldžiai kvepiančios gėlės. Skleidėsi lipnūs
pumpurai, vijosi virkščios, ieškodamos, kur užsikabinti.

Iš žemės dygo daigai, iš jų stiebėsi medžiai, jie kėlė šakas

į dangų, užaugo aukšti ir apsunko nuo vaisių. Žemė tapo
derli ir žalia, pripildyta augalų gyvybės.
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Ketvirtąją dieną Dievas tarė: „Tebūna dangaus skliaute šviesuliai ženklinti

dieną ir naktį.“ Jis sukūrė ugningą Saulę, kad šviestų dieną, ir švelnų Mėnulį,

kad šviestų naktį. Dieną Mėnulis buvo neregimas. Naktį, Saulei nusukus savo
auksinį veidą, sidabrinius spindulius virš žemės skleidė Mėnulis.

Taip pat Dievas nušvietė naktinį dangų milijonų milijonais mažyčių žibančių

žvaigždžių. Jis buvo patenkintas gražiu pasauliu, kurį sukūrė.
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Naujasis Dievo sukurtas pasaulis buvo rami, taikinga žemė, pilna

gėlių, medžių ir sraunių upių, tačiau jame nebuvo paukščių, kurie tūptų

medžiuose. Nebuvo dūzgiančių bičių, kurios skristų nuo gėlės prie gėlės,
ir žuvų, kurios šokinėtų per bangas. Vieninteliai garsai tebuvo lapus

šiurenančio vėjo kuždesys ir į krantus besitaškančių bangų pleškenimas.
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Tad penktąją dieną Dievas pripildė jūrą judančių gyvių. Staiga joje ėmė

knibždėti žuvys, kurios plaukiojo guotais kaip viena. Jis sukūrė banginius,

purškiančius vandenį aukštai į dangų, ir delfinus, žaismingai šokinėjančius

ir nardančius po bangas. Jis sukūrė medūzas, tviskančias lyg mėnulio šviesa,
moliuskus su kiaukutais, žėrinčiais tarsi brangakmeniai, ir mažyčius krabus,
mosuojančius žnyplėmis ant auksinio smėlio.
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Tada Dievas tarė: „Tebūna oro padarai, kad pripildytų

padangę gyvybės.“ Staiga pasigirdo smarkus plunksnų

plazdesys ir sparnų plasnojimas: į dangų kilo įvairiausių

pavidalų ir dydžių paukščiai bei vabzdžiai. Mažyčiai kolibriai
maišėsi su spalvingomis papūgomis ir tyliai sklendžiančiais
sakalais. Dangus išsyk tapo gyvas, pilnas spalvų ir garsų.
Čiulbantys paukščiai rado sau prieglobstį medžiuose ir
krūmuose. Jie sukruto ieškoti saldžių vaisių ir skalauti

plunksnas vėsiuose upeliuose. Džiaugsmingos jų giesmės
pasiekė Dievo ausis, ir Jis juos palaimino.
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Šeštąją pasaulio dieną Dievas tarė: „Dabar tebūna sausumoje visų

rūšių gyvi padarai!“, ir Žemę ėmė drebinti tūkstančio pėdų pėdelių
dundesys. Pasaulis suklego garsiais balsais ir silpnais balseliais, visi

stengėsi būti išgirsti. Didingi liūtai tykino šalia galingų dramblių ir

raganosių. Po medžius, čiaukšdamos viena kitai, karstėsi beždžionės,
žolėse tarp krūmokšnių šnarėjo gyvatės.

Nuožmūs plėšrūnai pėdino greta pačių

švelniausių Dievo kūrinių. Visi, pradedant
mažyčiais kirstukais ir baigiant aukštomis

žirafomis, ieškojo sau namų. Vieniems patiko

snieguotų kalnų vėsa, kitiems − atogrąžų miškų

karštis. Gepardai skubėjo į džiungles, krokodilai

pasislėpė upėse, o voverės lipo į aukštus medžius.

Pasaulis pulsavo gyvybe. Dievas apsidairė ir buvo
patenkintas tuo, ką mato. Vis dėlto kažko trūko.
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„Kas rūpinsis visais gyvūnais?“ − susimąstė Dievas.

Taigi Jis paėmė saują žemių ir nulipdė dvi būtybes, panašias
į save. Jas pavadino „vyru“ ir „moterimi“. Kai Dievas įkvėpė
jiems savo alsavimą, vyras ir moteris sujudėjo. Jie atmerkė
akis ir nustebę dairėsi aplinkui. Paskui pamažu ištiesė

rankas ir kojas ir abu atsistojo. Jiedu stovėjo priešais Dievą,
susikibę už rankų, gražūs ir nekalti kaip naujasis pasaulis.

Dievas palaimino juos ir pavadino vyrą Adomu, o moterį −
Ieva.

„Jūsų darbas bus rūpintis stebuklais, kuriuos aš

sukūriau, − tarė Dievas. − Jūs valdysite jūros žuvis,

padangių paukščius ir visus gyvus padarus žemėje.
Valgyti turėsite vaisių, o gerti vandens. Noriu, kad
džiaugtumėtės čia gyvendami.“
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