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A. prieSistore

IPinnasis pasakojimas apie Kii-

rim^* 1 Pradzioje Dievas sukure dan-

gi| ir zem^. ^O zeme buvo padrika ir dy-

ka, tamsa gaube bedugnf,* ir vejas is Die-

vo dvelke virsum vandeni|.

3* Tuomet Dievas tare: "Tebiina svie-

sal" Ir sviesa pasirode. Dievas mate, kad

sviesa buvo gera, ir Dievas atskyre svies^

nuo tamsos. 5 Dievas pavadino svies^ Die-

na, o tams^ Naktimi. Atejo vakaras ir isau-

so rytas, pirmoji diena.*

6 Dievas tare: "Tebuna skliautas* vidu-

ryje vandeni^ ir teatskiria vandenis nuo

vandenq!" ^Dievas padare skliaut^ ir at-

skyre vandenis, buvusius po skliautu, nuo

vandenq, buvusiij virsum skliauto. Taip ir

jvyko. ^Dievas pavadino skliaut^ Dangu-

mi. Atejo vakaras ir isauso rytas, antroji

diena.

9 Dievas tare: "Tebiina sutelkti vande-

nys po Dangumi j vien^ viet^ ir tepasiro-

do sausuma!"Taip ir jvyko. ^^Dievas pava-

dino sausum^ Zeme, o vandeni^ telkinj

Jixromis.* Ir Dievas mate, kad tai gera.

11* Dievas tare: "Tezeldina Zeme augme-

nij^: ai^aius, duodancius seki^, ir visi^ ru-

sii| vaismedzius, nesancius zemeje vaisius

su seklomis!" Taip ir jvyko. i^Zeme iszei-

dino augmenij^: augalus, duodancius visi^

riisiij sekl^, ir visi^ rusii^ medzius, vedan-

cius vaisius su seklomis. Ir Dievas mate,

kad tai gera. i^Atejo vakaras ir isauso ry-

tas, trecioji diena.

14* Dievas tare: "Tebiina sviesuliai dan-

gaus skliaute dienai nuo nakties atskirti!

Tezenklina jie sventes, dienas ir metus,

15 tebiina jie sviesuliai dangaus skliaute

zemei apsviesti!" Taip ir jvyko. i^ Dievas

padare du didziulius sviesulius - didesnjjj

sviesulj dienai valdyti ir mazesnjjj sviesulj

nakciai valdyti - ir zvaigzdes. i^ Dievas su-

dejo juos j dangaus skliaut^ sviesti zemei,

i^valdyti dienai bei nakciai ir atskirti svie-

sai nuo tamsos. Ir Dievas mate, kad tai ge-

ra. 19Atejo vakaras ir isauso rytas, ketvir-

toji diena.

20 Dievas tare: "Teknibzda vandenyse

gyviini^ daugybe, teskraido pauksciai vir-

sum zemes po dangaus skliautu!" Taip ir

jvyko. ^1 Dievas sukiire didzi^sias juros pa-

baisas bei visus judancius visij riisii| gy-

viinus, kurie knibzda vandenyse, ir visus

visi^ riisiij sparnuocius. Ir Dievas mate, kad

tai gera. 220ievas palaimino juos, tarda-

mas: "Biikite vaisingi ir dauginkites! Pri-

pildykite jiiri^ vandenis, o pauksciai tesi-

daugina zemeje!" ^3Atejo vakaras ir isauso

rytas, penktoji diena.

24 Dievas tare: "Tepagimdo zeme visq

riisii| gyviinus: galvijus, roplius ir visi^ rii-

1,1 -2,4a: Sis skaitinys yra visos Penkiaknyges

jvadas. Is pirmapradzio chaoso Dievas sukure tvar-

king§ pasaulj, suteikdamas zmogui - vyrui ir mo-

teriai - ypating^ viet^.

1,2: Bedugne: pasak senoves semitij kosmo-

gonijos, pirmapradis vandenynas.

1,3-5: Kijrimas zodziu pabrezia visapusisk^

Dievo suverenum^ (zr. Ps 33,6) ir rodo \ tikejimo

ties^, kad pasaulis buvo Dievo sukurtas is nieko

(zr. 2 Mak 7,28). Pirmasis kurinys yra sviesa (zr.

2 Kor 4j6), - ji prasiverzia net pries saules sukiirim^

(zr. 14-18 eilutes) ir yra atskiriama nuo nakties,

nesukurtos tamsos likucio.

1 ,5: Senoveje, kaip ir niidien, pagal zydij m^s-

tysen^, diena prasideda saulelydziu. Dievo veiks-

mai kuriant pasaulj rikiuojami \ sesias dienas,

norint isryskinti izraeliecii| religijoje sabo poilsio

sventum^ septint^j^ savaites dien^.

1,6-8: Skliautas: buvo laikoma, kad erdve yra

standus skliautas, pajegus atskirti vandenis.

1,9-10: Jijroms, pirmapradzio chaoso likuciams,

buvo duotos ribos prie Zemes pakrasciij (zr. Ps

139,9; Pat 8,29), kur jos nesiliauja grasinti Dievo

kurinijai (zr. Ps 104,7-9).

1,11-12:Augmenija buvo Dievo sukurta tik ne-

tiesiogiai, - Kiirejo jsakymas dave motinai zemei

gali§ biiti vaisingai,

1,14-19: Saule, menulis ir zvaigzdes nera dievai.
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siij laukinius gyvulius!" Taip ir jvyko.

25 Dievas padare visi| rusiq laukinius zemes

gyvulius, visij msiif galvijus ir visij riisii^

zemes roplius. Ir Dievas mate, kad tai gera.

26* Tuomet Dievas tare: "Padarykime

zmogij pagal miisi^ paveiksl^ ir panasu-

m^; tevaldo jie* ir juros zuvis, ir padangiij

sparnuocius, ir galvijus, ir visus laukinius

zemes gyvulius, ir visus zemeje sHau-

ziojancius roplius!"

27 Dievas sukiire zmogi| pagal savo

paveiksl^,

pagal savo paveiksl^ sukiire jj;

vyr^ ir moterj; sukure juos.*

28 Dievas juos palaimino, tardamas:

"Bilkite vaisingi ir dauginkites, pripildy-

kite zem^ ir valdykite j|! Viespataukite ir

jijros zuvims, ir padangii^ pauksciams, ir

visiems zemeje judantiems gyvunams.

29 Dievas tare: "Stai as jums daviau

visus, visoje zemeje sekl^ teikiancius auga-

lus ir visus medzius, kurie veda vaisius su

seklomis; jie bus jums maistas. ^^O vi-

siems lauki| gyvuliams, visiems padangiij

pauksciams ir visiems zeme repliojantiems

gyvdnams, turintiems gyvybes alsavim^,

{daviau} maistui visus zaliuosius augalus".

Taip ir jvyko. ^^ Dievas apzvelge visa, k^

buvo padarfs, ir is tikrijji| mate, kad buvo

labai gera. Atejo vakaras ir isauso rytas,

sestoji diena.

2 Taip buvo atbaigti dangus ir zeme bei

visa ji| galybe. ^Kadangi septint^ die-

n% Dievas buvo uzbaig^s darbus, kuriais

buvo uzsiemfs, jis ilsejosi septint^ dien^

nuo visi^ darbi|,kuriuos buvo adik^s. ^ Die-

vas palaimino septint^j^ dien| ir padare }^.

svent^, nes t^ dien| jis ilsejosi nuo visi|

kiirimo darbij.

4 Toks yra pasakojimas apie dangi^ ir

zem^, kai jie buvo sukurti.

Aiitrasis pasakojimas apie Kuri-

m^* T^ dien^, kai VIESPATS Dievas pa-

dare zem^ ir dangi^, 5 kai zemes laukuose

dar nebuvo jokii^ krumoksnii| ir dar ne-

buvo isdygusi jokia lauki| zole, nes VlES-

PATS Dievas dar nebuvo siunt^s zemen

lietaus ir zmogaus dar nebuvo dirvai arti,

<5tik versme trysko is zemes ir drekino vis^

dirvos pavirsiq, - 7 tuomet VIESpATS Die-

vas padare zmogi| is zemes dulkiq* ir jkve-

pe jam j nosj gyvybes alsavim^. Taip zmo-

gus tapo gyva butybe.

8 VIESPATS Dievas uzveise sod| Ede-

ne,* rytuose, ir ten jkurdino zmogi|, kurj

buvo padarfs. ^Is zemes VIESpaTS Dievas

Zmogaus likimo jie nelemia, kaip buvo tikima

senoveje. Jie yra tik sviesuliai!

1,26: Iskiimingas Dievo pareiskimas pabrezia,

kad zmogaus sukurimas yra Kurimo virsune.

Daugiskaita mes ir miistf turbiit yra uzuomina
j

dangisko Dievo dvaro biitybes (zr. 1 Kar 22,19;

Job 1^). Paveikslas ir panasumas ne fizinis, bet

dvasinis giminingumas ir laduotis apreiksti Die-

vo viespatavim^ zemeje, panasiai kaip vaikas ap-

reiskia tevus (zr. Pr 5,3). ••• tevaldo jie. zmones,

arba zmonija.

1,27: ... juos: vyr^ ir moterj.

2,4b-25:Sio skaitinio pagrindinis turinys yra

zmogaus - vyro ir meters - sukiirimas. Jis yra

daug senesnis uz Pr l,l-2,4a pasakojim^ apie Ku-

rim§. Pasak jo, Dievas sukiire zmc^ij anksciau n^u
kitus savo kurinius, sukurtus zmogaus labui.

2,7: Dievas vaizduojamas puodziumi, lip-

danciu zmogaus kun| is molio. Hebrajij kalboje

zaidziama zodziais Adam - zmogus ir adama -

zeme. Adam dar nera tikrinis daiktavardis, bet

raiskus zodis, vaizdziai susiejantis adam/zmogtf. su

adama/zeme. 2eme - duzli, duzlus zmogus, nes

yra Zeminis, arba Zemes vaikas. Gyvybes alsavi-

mas is Dievo, padarantis Zemes vaik^ diding^, vaiz-

duojamas alsavimu. Gyva butybe, arba gyviinas

su gyvybes alsavimu/siela.

2,8: Edenas'. cia vartojamas pietines Mesopo-

tamijos sriciai pazenklinti. Pats zodis yra is su-

merij kalbos ir reiskia derlingq lygumq. Panasiai

skambantis hebraji| kalbos zodis reiskia malonu-

mq. Todel Edeno sodas buvo suprastas kaip Malo-

numif, sodas, mums zinomas kaip Rojus.
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isaugino jvairii^ medziii, graziij akims ir

geri^ maistui, su gyvybes medziu sodo vi-

duryje ir gero bei pikto pazinimo medziu.

10* Upe issilieja Edene sodui drekinti.

Uz sodo ji skiriasi \ keturias upes. ^iPir-

mosios vardas yra Pisonas. Tai toji, vin-

giuojanti per vis^ Havilos krast^,kuriame

yra aukso. { 12 To krasto auksas yra rinkti-

nis. Ten yra ir bdelio bei lazurito.} ^^An-

trosios upes vardas yra Gihonas. Tai toji,

kuri vingiuoja per vis^ Kuso krast^. ^^Tre-

ciosios upes vardas yra Tigris. Tai toji,

kuri teka
J
rytus nuo Asirijos. O ketvirto-

ji upe yra Eufratas.

15 ViESPATS Dievas paeme zmogij ir

apgyvendino
j j
Edeno sode, kad jj dirbtij ir

juo rQpinti^i. i^Ir jsake zmogui ViESPATS

Dievas, tardamas: "Nuo visi^ sodo medzii^

tau leista valgyti, i^bet nuo gero bei pikto

pazinimo medzio tau neleista valgyti, nes

kai tik nuo jo uzvaigysi, turesi mirti".

18 ViESPATS Dievas tare: "Negera zmo-

gui biiti vienam. Padarysiu jam tinkam^

bendrinink^". 19Taigi ViESPATS Dievas pa-

dare is zemes visus laukinius gyvulius bei

visus padangiij paukscius ir atvede juos

pas zmog4 parodyti, kaip jis juos pava-

dins. Kokiu vardu zmogus pavadins kiek-

vien^ gyv^ butyb^, toks tures biiti jos var-

das. 20Zmogus dave vardus visiems galvi-

jams, visiems padangii^ pauksciams ir vi-

siems laukiniams zverims, taciau sau tinka-

mo bendrininko nesurado.

21 Tuomet ViESPATS Dievas uzmigde

zmogi^ kietu miegu ir, jam miegant, is-

eme vien^ jo sonkaulii^, o jo viet^ uzpil-

de raumenimis. 22Q is sonkaulio, kurj

ViESPATS Dievas buvo isem^s is zmogaus,

padare moterj ir atvede j^ pas zmogi^.

23*0 zmogus istare:

"Si pagaliau yra kaulas mano kaulii

ir kunas mano kuno.

Si bus vadinama Moterimi,

nes is jos Vyro ji buvo paimta".

24 Todel vyras palieka savo tev^ ir

motin^, glaudziasi prie savo zmonos, ir jie

tampa vienu kunu.*

25 Jiedu buvo nuogi, zmogus ir jo zmo-

na, taciau jie nejaute jokios gedos.

3Pasakojinias apie nupuolim^:
pikto kilme 1 zaltys buvo suk-

tesnis uz visus kitus laukinius gyvulius, ku-

riuos ViESPATS Dievas buvo padar^s. Jis pa-

klause moterj: "Ar tikrai Dievas sake: 'Ne-

valgykite nuo jokio medzio sode!'?" ^Mo-

teris atsake zalciui: "Vaisius sodo medzii^

mes galime valgyti. 3Tik apie vaisii^ medzio

sodo viduryje Dievas sake: 'Jus nuo jo ne-

valgysite nei jo liesite, kad nemirtumete!'"

^Bet zaltys tare moteriai: "Jijs tikrai ne-

mirsite! 5 Ne! Dievas gerai zino, kad atsivers

jums akys, kai tik jo uzvalgysite, ir jus busite

kaip Dievas,* kuris zino, kas gera ir kas pik-

ta". ^Kai moteris pamate, kad tas medis

buvo geras maistui, kad jis buvo zavus

akims ir kad tas medis zadejo duoti is-

2,^0-^A: Issilieja: per potvynj iseina is savo vagos.

Edenas, pasak sio skaitinio, yra arti Persijos jlan-

kos, kur Tigris ir Eufratas susijungia su dviem kito-

mis srovemis, sudarydamos vien^ up^. Kuso kras-

tas cia ir Pr 10,8 tekste yra ne Etiopija (Nubia),

bet kasitij salis j rytus nuo Mesopotamijos.

2,23: Hebrajiskame tekste zaidziama dviem pa-

nasiai skambanciais zodziais: isa- moteris ir is-

vyras. Lietuviskai vysk. A Baranauskas bande sj

skambesj isreiksti vyras ir vyriene vertimu. Liu-

teris - Mdnnin ir Mann. Angliskai - woman ir

man. fkveptasis autorius pabrezia, kad vyras ir mo-
teris turi t^ paci^ prigimtj: abu yra stipriis/orus,

nes dalijasi kaulo stiprumu, abu yra duzlus, nes

dalijasi kUno trapumu.

2,24: Vienu kunu: jkveptasis autorius pabre-

zia, kad moterystes rysys yra Kurejo dovana.

3,5: ... kaip Dievas, kuris zino, Avhdi ... kaip

dievai, kurie zino, nes zodis Elohim gali reiksti ir

tikr^jj Diev^, ir pagonii| dievus.

10
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minties, ji skynesi jo vaisiaus ir valge, dave

jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valge.

^Tuomet abiejij akys atsivere ir jiedu su-

prato es^ nuogi. Jie susiuvo figmedzio lapus

ir pasidare sau juosmens aprisalus.

8 Isgird^ g^s^ ViESPATIES Dievo, vaiks-

ciojancio sode pavakario vejeliui* dvel-

kiant, zmogus ir jo zmona pasislepe nuo

ViESPATIES Dievo veido tarp sodo me-

dzii^. 9Bet ViESPATS Dievas pasauke zmo-

gi^ ir paklause: "Kur tu esi?" ^ojis atsiliepe:

"Isgirdau tavo gars^ sode ir nusigandau,

nes buvau nuogas, todel pasislepiau".

11 {Dievas} jo klause: "Kas gi tau pasake,

kad tu nuogas? Ar valgei vaisiij nuo me-

dzio, kurio vaisii4 buvau tau jsak^s neval-

gyti?" i2 2mogus atsake: "Moteris, kuri^

tu man davei buti su manimi, man dave

vaisii^ nuo to medzio, as ir valgiau". i-^VlES-

PATS Dievas kreipesi j moterj: "Kodel tu

taip padarei?" Moteris atsake: "Zaltys mane

apgavo, as ir valgiau". I'^VlESPATS Dievas

tare zalciui:

"Kadangi tu taip padarei,

esi prakeiktas

tarp visij gyvulii^ ir

tarp visi| zverii^.

Ant pilvo sliauziosi

ir dulkes esi

visas savo gyvenimo dienas.

15 As sukelsiu priesiskum^

tarp tavfs ir moters,

tarp tavo palikuonii^ ir jos

palikuonii^;

jis kirs tau per galv^,

o tu kirsi jam j kuln^".*

16 O moteriai jis tare:

"As padauginsiu tavo skausmus

ir nestum^, -

skausme gimdysi vaikus, —

bet aistringai geisi savo vyro,

ir jis bus tavo galva".

1/" O zmogui jis tare:

"Kadangi tu paklausei savo

zmonos balso

ir valgei nuo medzio,

apie kurj buvau tau jsakfs:

'Nuo jo nevalgysi!' -

tebiina uz tai pasmerkta zeme, -

triusu maitinsies is jos

visas savo gyvenimo dienas.

18 Erskecius ir usnis tau ji zeldins,

maitinsies laukq augalais.

19 Savo veido prakaitu valgysi duon^,

kol sugrjsi zemen,

nes is jos buvai paimtas.

Juk tu dulke esi

ir
I
dulk^ sugrjsi!"

20* Zmogtis pavadino savo zmon^ Eva,

nes ji buvo visi^ gyv4J4 motina. ^iVlES-

PATS Dievas padare drabuzius is kailit^

zmogui bei jo zmonai ir juos aprenge.

22 Tuomet ViESPATS Dievas tare: "Tik

paziiirek! Zmogus tapo kaip vienas is mtx-

si^,zinantis gera ir pikta. Kad tik jis kartais

netiestij savo rankos, nepasiimti^ ir nuo gy-

vybes medzio, valgyti^ ir gyventi^ amzi-

nai!.." 23Todel ViESPATS Dievas issiunte
jj

is Edeno sodo dirbti zemes, is kurios jis

3,8: Palestinoje pries saulei leidziantis ima

pusti nuo juros gaivus vejas.

3,15: Jis kirs tau per galvi}, o tu kirsi jam /'

kulnq: kadangi sis jvardis nurodo \ kolektyvinj

daiktavardj - palikuonis, t.y. moters palikuonis

daugiskaita - tikslesnis jkveptojo autoriaus zodzii^

vertimas butij: Jie kirs tau per galvq .... Taciau

velesne teologija cia mate kur kas daugiau negu

priesiskum^ tarp zalciij ir zmoniij. Ilgainiui zal-

tys buvo suprastas kaip setonas (zr. Ism 2,24; Jn

8,44; Apr 12,9; 20,2), kurio btisim^ nugalejim^ -

sutriuskinim^ vaizduoja galvos ir kulno kontras-

tas. Kadangi pasirode Dievo Sunns, kad velnio dar-

bus sugriautif. ( 1 Jn 3,8), sis tekstas gali buti laiko-

mas pirmuoju Atpirkejo pazadu nupuolusiai

zmonijai.

3,20: Si eilute, rodos, yra ne savo vietoje. Ji buti^

prasmingesne po 24-osios eilutes. Hebrajiskasis

Evos vardas Havva giminingas zodziui hajlja -

gyvasis/-oji.

11
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buvo paimtas. 24lsvar^s zmogi|, jis pastate

I
rytus nuo Edeno sodo kembus ir liepsna

svytruojantj kalav%* - kelio prie gyvybes

medzio saugoti.

3,24: Liepsna svytruojantis kalavijas: zaibas.
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