
ensimmAinen mooseksen kirja

GENESIS

Luominen

I^ussa Jumala loi taivaan ja maan.
2Maa oli autio ja tyhja, pimeys peitti

syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vet-

ten ylla.
3Jumala sanoi: »Tulkoon valo!» Ja valo

tuli.
4Jumala naki, etta valo oli hyva. Ju-

mala erotti valon pimeydesta, 5
ja han

nimitti valon paivaksi, ja pimeyden han
nimitti yoksi. Tuli ilta ja tuli aamu, nain

meni ensimmainen paiva.
6Jumala sanoi: »Tulkoon kaartuva

kansi vesien valiin, erottamaan vedet

toisistaan.»
7Jumala teki kannen ja

erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toi-

setsen ylapuolelle. Niin tapahtui,
8
jaJu-

mala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta

ja tuli aamu, nain meni toinen paiva.
9Jumala sanoi: »Kokoontukoot tai-

vaankannen alapuolella olevat vedet

yhteen paikkaan, niin etta maan ka-

mara tulee nakyviin.» Ja niin tapahtui.
10Jumala nimitti kiintean kamaran
maaksi, ja sen paikan, mihin vedet oli-

vat kokoontuneet, han nimitti mereksi.

Ja Jumala naki, etta niin oli hyva.
uJumala sanoi: »Kasvakoon maa vih-

reytta, siementa tekevia kasveja ja he-

delmapuita, jotka maan paalla' kantavat

hedelmissaan kukin lajinsa mukaista

siementa.» Ja niin tapahtui.
12Maa ver-

soi vihreytta, siementa tekevia kasveja

ja hedelmapuita, jotka kantoivat hedel-

missaan kukin oman lajinsa mukaista

siementa. Jumala naki, etta niin oli

hyva.
13
Tuli ilta ja tuli aamu, nainmeni

kolmas paiva.
14Jumala sanoi: »Tulkoon valoja tai-

vaankanteen erottamaan paivan yosta,

ja olkoot ne merkkeina osoittamassa

maaraaikoja, hetkia ja vuosia.
15Ne lois-

takoot taivaankannesta ja antakoot va-

loa maan paalle.» Ja niin tapahtui. ^Ju-
mala teki kaksi suurta valoa, suurem-
man hallitsemaan paivaa japienemman
hallitsemaan yota, seka tahdet.

17Han
asetti ne taivaankanteen loistamaan

maan paalle,
18hallitsemaan paivaa ja

yota ja erottamaan valon pimeydesta.

Jumala naki, etta niin oli hyva.
19
Tuli ilta

ja tuli aamu, nain meni neljas paiva.
20Jumala sanoi: »Vilisk66tvedet elavia

olentoja ja lennelkoot linnut ilmassa

taivaankannen alla.»
21Niin Jumala loi

suuret meripedot ja kaikki muut elavat

olennot, joita vedet vilisevat, seka

kaikki siivekkaiden lajit. Jumala naki,

etta niin oli hyva.
22Han siunasi ne sa-

noen: »01kaa hedelmalliset ja lisaanty-

kaa ja tayttakaa meren vedet, ja linnut

lisaantykoot maan paalla.»
23
Tuli ilta ja

tuli aamu, nain meni viides paiva.
24Jumala sanoi: »Tuottakoon maa kai-

kenlaisia elavia olentoja, kaikki karja-

elainten, pikkuelainten ja villielainten

lajit.» Ja niin tapahtui.
25Jumala teki vil-

lielaimet, karjaelaimet ja erilaiset pik-

kuelaimet, kaikki elainten lajit. Ja Ju-

mala naki, etta niin oli hyva.
26Jumala sanoi: »Tehkaamme ihmi-

nen, tehkaamme hanet kuvaksemme,
kaltaiseksemme, ja hallitkoon han me-
ren kaloja, taivaan lintuja, karjaelaimia,

maata ja kaikkia pikkuelaimia, joita

maan paalla liikkuu.»
27
JaJumala loi ih-

misen kuvakseen,Jumalan kuvaksihan
hanet loi, mieheksi ja naiseksi han loi

heidat.
28Jumala siunasi heidat ja sanoi

heille: »01kaa hedelmalliset, lisaanty-

kaa ja tayttakaa maa ja ottakaa se val-

taanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan

lintuja ja kaikkea, mika maan paalla
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elaa ja liikkuu.»
29
Jumala sanoi viela:

»Mina annan teille kaikki siementa te-

kevat kasvit, joita maan paalla on, ja

kaikki puut, joissa on siementa kanta-

vat hedelmat. Olkoot ne teidan ravinto-

nanne. 30
Ja villielaimille ja taivaan lin-

nuille ja kaikelle, mika maan paalla elaa

ja liikkuu, mina annan ravinnoksi vih-

reat kasvit.» Niin tapahtui.
31
Ja Jumala

katsoi kaikkea tekemaansa, ja kaikki oli

hyvaa. Tuli ilta ja tuli aamu, nain meni
kuudes paiva.
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2
1Nain tulivat valmiiksi taivas jamaa
ja kaikki mita niissa on.

2Jumala oli

saanut tyonsa paatokseen, ja seitse-

mantena paivana han lepasi kaikesta

tyostaan.
3
Ja Jumala siunasi seitseman-

nen paiviin ja pyhitti sen, koska han
sina paivana lepasi kaikesta luomis-

tydstaan.
4Tama on kertomus siita,

kuinka taivas ja maa saivat alkunsa sil-

loin kun ne luotiin.

2>32. Moos. 20:11, 31:17; Hepr. 4:4

Ihminen paratiisissa

Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki

maan ja taivaan,
5
ei maan paalla ollut

viela yhtaan pensasta eika edes ruoho
ollut noussut esiin, silla HerraJumala ei

ollut antanut sateen kastella maata eika

ihmista viela ollut maata viljelemassa.
6Mutta maasta kumpusi vetta, ja se kas-

teli maan pinnan. 7
Ja Herra Jumala

muovasi maan tomusta ihmisen ja pu-
halsi hanen sieraimiinsa elaman hen-
kayksen. Nain ihmisesta tuli elava

olento.*
8HerraJumala istutti puutarhan itaan,

Eedeniin, ja sinne han asetti ihmisen,

jonka oli tehnyt.
9HerraJumala kasvatti

2:7 Heprean kielessa maata merkitseva sana adamaja
ihmista merkitseva sana adam ovat aanteellisesti la-

hella toisiaan. Ks. myos 3:19.

maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka

olivat kauniita katsella ja joiden hedel-

mat olivat hyvia syoda, ja paratiisin kes-

kellehan kasvatti elaman puun seka hy-

van- ja pahantiedon puun. .

10Eedenista sai alkunsa joki, joka kas-

teli puutarhan ja joka sielta lahtiessaan

jakautui neljaksi haaraksi.
nEnsim-

maisen nimi on Pison. Se kiertaa koko
Havilan maan, missa on kultaa,

12
ja sen

maan kulta on hyvaa. Siella on myos
suitsutuspihkaa ja onykskivea. 13

Toi-

sen joen nimi on Gihon. Se kiertaakoko
Nubian maan. 14Kolmannen joen nimi

on Tigris, ja se virtaa Assurin editse. Ja

neljas joki on Eufrat.
15Herra Jumala asetti ihmisen Eede-

nin puutarhaan viljelemaan ja varjele-

maan sita.
16Herra Jumala sanoi ihmi-

selle: »Saat vapaasti syoda puutarhan
kaikista puista.

17Vain siita puusta, joka

antaa tiedon hyvasta ja pahasta, ala syo,

silla sina paivana, jona siita syot, olet

kuoleman oma.»
18Herra Jumala sanoi: »Ei ole hyva ih-

misen olla yksinaan. Mina teen handle
kumppanin, joka sopii hanen avuk-

seen.»
19
Ja Herra Jumala muovasi

maasta kaikki villielaimet ja kaikki tai-

vaan linnut ja vei ne ihmisen luo nah-
dakseen, minka nimen han kullekin

antaisi. Ja jokainen elava olento sai sen

nimen, jolla ihminen sita kutsui.
20Nain

ihminen antoi nimet kaikille karjaelai-

mille, kaikille linnuille ja kaikille villi-

elaimille. Mutta ihmiselle ei loytynyt

sopivaa kumppania.
21
Silloin Herra Jumala vaivutti ihmi-

sen syvaan uneen ja otti hanen nuk-
kuessaan yhden hanen kylkiluistaan ja

taytti kohdan lihalla.
22Herra Jumala

teki tasta kylkiluusta naisen ja toi hanet

miehen luo.
23
Ja mies sanoi:

- Tama se on! Tama on
luu minun luustani

ja liha minun lihastani.

Naiseksi hanta sanottakoon:

miehesta hanet on otettu.*
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24Siksi mies jattaa isansa ja aitinsa ja

liittyy vaimoonsa, niin etta he tulevat

yhdeksi lihaksi.

25
Ja he olivatmolemmat alasti, mies ja

hanen vaimonsa, eivatka he tunteneet

hapeaa.

7job 33:4,6; Ps. 104:29,30; Saarn. 12:7; 1. Kor. 15:45

81. Moos. 13:10 9Sananl. 3:18; Ilm. 2:7, 22:14

18Saarn.4:9 22h Kor. 11:8,9; l.Tim.2:13 24Mal.2:14;

Mark. 10:7,8; Ef. 5:31

Syntiinlankeemus

S^aarme oli kavalin kaikista elai-

mista, jotka Herra Jumala oli luo-

nut. Se sanoinaiselle: »OnkoJumala to-

della sanonut: Te ette saa syoda mis-

taan puutarhan puusta' ?» 2Nainen vas-

tasi kaarmeelle: »Kylla me saamme
syoda puutarhan puiden hedelmia.
3Vain siita' puusta, joka on keskella pa-

ratiisia, Jumala on sanonut: 'Alkaa

syoko sen hedelmia, alkaa edes kos-

keko niihin, ettette kuolisi.'»
4
Silloin

kaarme sanoi naiselle: »Ei, ette te kuole.
5MuttaJumala tietaa, etta niin piankuin

te syotte siita, teidan silmanne avautu-

vat ja teista tuleeJumalan kaltaisia, niin

etta tiedatte kaiken, seka hyvan etta pa-

han.»
6Nainen naki nyt, etta puun he-

delmat olivat hyvia syoda ja etta se oli

kaunis katsella ja houkutteleva, koska
se antoi ymmarrysta. Han otti siita he-

delman ja soi ja antoi myos miehelleen,

joka oli hanen kanssaan, ja mieskin soi.
7
Silloin heidan silmansa avautuivat, ja

he huomasivat olevansa alasti. He sitoi-

vatyhteen viikunanlehtia ja kietoivatne
vyotarolleen.

8Kun iltapaiva viileni, he kuulivat Ju-

malan kavelevan puutarhassa. Silloin

mies ja nainen menivatJumalaa piiloon

puutarhan puiden sekaan. 9Herra Ju-

mala huusi miesta ja kysyi: »Missa sina

olet?»
10Mies vastasi: »Mina kuulin si-

nun askeleesi puutarhassa. Minua pe-

lotti, koska olen alasti, ja siksi piilou-

duin.»
uHerra Jumala kysyi: »Kuka si-

nulle kertoi, etta olet alasti? Oletko syo-

nyt siita puusta, josta mina kielsin si-

nua syomasta?» 12Mies vastasi: »Nai-

nen, jonka sina annoit minulle kump-
paniksi, antoi minulle sen puun hedel-

man, ja mina soin.»
13
Silloin Herra Ju-

mala sanoi naiselle: »Mita oletkaan teh-

nyt!» Nainen vastasi: »Kaarme minut
petti, ja mina soin.»

14Herra Jumala sanoi kaarmeelle:

- Koska taman teit, olet kirottu.

Toisin kuin muut elaimet,

karja ja pedot,

sinun on madeltava vatsallasi

ja syotava maan tomua
niin kauan kuin elat.

15
Ja mina panen vihan sinun ja

naisen valille

ja sinun sukusi ja hanen sukunsa
valille:*

ihminen on iskeva sinun paasi

murskaksi,

ja sina olet iskeva hanta kantapaa-

han.

16
Naiselle han sanoi:

- Mina teen suuriksi sinun

raskautesi vaivat,

ja kivulla sina olet synnyttava

lapsesi.

Kuitenkin tunnet halua mieheesi,

ja han pitaa sinua vallassaan.

17
Ja miehelle han sanoi:

- Koska teit niin kuin vaimosi

sanoi

ja soit puusta, josta mina kielsin

sinua syomasta,

niin olkoon maa sinun takiasi

kirottu.

Kovalla tyolla sinun on hankittava

siita elantosi

niin kauan kuin elat.

2:23 Alkutekstissa on tassa sanaleikki: mies on
hepreaksi is, nainen issa 'miehetar'.

3:15 Sananmukaisesti: sinun siemenesi ja hanen sie-

menensa valille.
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18Maa kasvaa sinulle

orjantappuraa ja ohdaketta,

mutta sen kasveista joudut

ottamaan ravintosi.
19Otsa hiessa sinun on hankittava

leipasi,

kunnes tulet maaksi jalleen,

silla siita sinut on otettu.

Maan tomua sina olet,

maan tomuun sina palaat.

^iis. 2:24; Joh. 8:44; Ilm. 12:9,20:2 5Jes. 14:14;Hes.

28:2; 2. Tess. 2:4 62. Kor. 11:3; 1. Tim. 2:14 15Ps.

91:13; Mark. 16:18; Luuk. 10:19; Room. 16:20 16
1.

Moos. 35:16; Jer. 4:31; Joh. 16:21; Ilm. 12:2 19Ps.

90:3, 104:29; Saarn. 3:20, 12:7

Karkotus paratiisista

20Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva,

silla hanesta tuli kaikkien ihmisten

kantaaiti*
21
Ja Herra Jumala teki Aada-

mille* ja hanen vaimolleen nahasta

vaatteet ja puki heidat niihin.
22
Sitten Herra Jumala sanoi: »Ihmi-

nen on nyt kuin me: nan tietaa seka hy-

van etta pahan. Ettei han nyt vain ota

elaman puusta hedelmaa ja syo ja niin

ela ikuisesti!»
23Niin Herra Jumala ajoi

ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja

pani hanet viljelemaan maata, josta ha-

net oli tehty.
24Han karkotti ihmisen ja

asetti Eedenin puutarhan itapuolelle

kerubit ja salamoivan, leimuavan mie-

kan vartioimaan elaman puulle vievaa

tieta.

24Ilm. 22:14
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