
Forsta Moseboken

GENESIS

FORSTA KAPITLET

Skapelsen

^I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. ^Och jorden var ode och

torn, och morker var over djupet, och Guds Ande svavade over vattnet.

*Och Gud sade: "Varde Ijus"; och det blev Ijus. '^Och Gud sag att Ijuset var

gott. Och Gud skilde Ijuset fran morkret. ^Och Gud kallade Ijuset dag, och

morkret kallade han natt. Och det blev afton, och det blev morgon, den

forsta dagen.

^Och Gud sade: "Varde mitt i vattnet ett faste som skiljer vatten fran

vatten." ^Och Gud gjorde fastet och skilde vattnet under fastet fran vattnet

ovan fastet. Och det skedde sa. ^Och Gud kallade fastet himmel. Och det

blev afton, och det blev morgon, den andra dagen.

^Och Gud sade: "Ma det vatten som ar under himmelen samla sig till en

sarskild plats, sa att det torra blir synligt." Och det skedde sa. ^°Och Gud
kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud sag att

det var gott. ^^Och Gud sade: "Ma jorden frambringa gronska, frobarande

orter och frukttrad, som efter sina arter bar frukt, vari de har sitt fro, pa

jorden." Och det skedde sa. ^^Jorden frambringade gronska, frobarande

orter, efter deras arter, och trad som efter sina arter bar frukt, vari de hade

sitt fro. Och Gud sag att det var gott. ^^Och det blev afton, och det blev

morgon, den tredje dagen.

^"^Och Gud sade: "Varde pa himmelens faste Ijus som skiljer dagen fran

natten, och ma de vara till tecken och till att utmarka sarskilda tider, dagar

och ar, ^^och ma de vara pa himmelens faste till Ijus som lyser over jorden."

Och det skedde sa. ^^Gud gjorde de tva stora Ijusen, det storre Ijuset till att

rada over dagen och det mindre Ijuset till att rada over natten, likasa stjar-

norna. ^^Och Gud satte dem pa himmelens faste till att lysa over jorden

^^och till att rada over dagen och over natten och till att skilja Ijuset fran

morkret. Och Gud sag att det var gott. ^^Och det blev afton, och det blev

morgon, den fjarde dagen.

^°Och Gud sade: "Ma vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser.

Ma ocksa faglar flyga over jorden under himmelens faste." ^^Och Gud
skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som
vattnet vimlar av, efter deras arter, likasa alia bevingade faglar, efter deras

arter. Och Gud sag att det var gott. ^^Och Gud valsignade dem och sade:

"Var fruktsamma och foroka er, och uppfyll vattnet i haven. Ma ocksa

faglarna foroka sig pa jorden." ^^Och det blev afton, och det blev morgon,
den femte dagen.

^'*Och Gud sade: "Ma jorden frambringa levande varelser, efter deras
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alter, boskapsdjur och kraldjur och vilda djur, efter deras arter." Och det

skedde sa. ^^Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskaps-

djuren, efter deras arter, och alia kraldjur pa marken, efter deras arter. Och

Gud sag att det var gott.

^^Och Gud sade: "Lit oss gora manniskor till var avbild, till att vara oss

lika. Och ma de rada over fiskarna i havet och over faglarna under himmelen

och over boskapsdjuren och over hela jorden och over alia kraldjur som ror

sig pa jorden." ^^Och Gud skapade manniskan till sin avbild, till Guds

avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. ^^Och Gud
valsignade dem. Gud sade till dem: "Var fruktsamma och foroka er, och

uppfyll jorden och lagg den under er. Och rad over fiskarna i havet och over

^figlarna under himmelen och over alia djur som ror sig pa jorden." ^^Och

Gud sade: "Se, jag ger er alia frobarande orter pa hela jorden och alia trad

med frobarande tradfrukt. Detta skall ni ha till foda. ^°Men at alia djur pa

jorden och at alia faglar under himmelen och at allt som kralar pa jorden, vad

som i sig har en levande sjal, at dessa ger jag alia grona orter till foda." Och

det skedde sa. ^^Och Gud sag pa allt som han hade gjort, och se, det var

mycket gott. Och det blev afton, och det blev morgon, den sjatte dagen.

ANDRA KAPITLET

^Sa blev nu himmelen och jorden fuUbordade med hela sin harskara. ^Och

Gud fullbordade pa sjunde dagen det verk som han hade gjort. Och han

vilade pa sjunde dagen fran allt det verk som han hade gjort. ^Och Gud

valsignade den sjunde dagen och helgade den, darfor att han pa den dagen

vilade fran allt sitt verk, det som Gud hade gjort, nar han skapade. "^Detta ar

berattelsen om den ordning i vilken allt blev till pa himmelen och jorden, nar

de skapades, da nar Herren Gud gjorde jord och himmel.

Edens lustgard

^Da bar jorden annu ingen buske pa marken, och ingen ort hade annu skjutit

upp pa marken, ty Herren Gud hade inte latit det regna pa jorden, och ingen

manniska fanns, som kunde bruka jorden. ^Men en dimma steg upp fran

jorden och vattnade hela marken.

^Och Herren Gud danade manniskan av stoft fran jorden och inblaste

livsande i hennes nasa, och sa blev manniskan en levande varelse.

^Och Herren Gud planterade en lustgard i Eden osterut och satte i den

manniskan, som han hade danat. ^Herren Gud lat namligen alia slags trad

som var IjuvUga att se pa och goda att ata av vaxa upp ur marken, och livets

trad mitt i lustgarden, likasa kunskapens trad pa gott och ont.

^°Och fran Eden gick en flod ut, som vattnade lustgarden. Sedan delade

den sig i fyra grenar. ^^Den forsta heter Pison; det ar den som flyter omkring

hela landet Havila, dar guld finns, ^^och det landets guld ar gott; dar finns

ocksa bdelliumharts och onyxsten. ^^Den andra floden heter Gihon; det ar
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den som flyter omkring hela landet Kus. ^'^Den tredje floden heter Hiddekel;

det ar den som har sitt lopp oster om Assyrien. Den fjarde floden ar Frat.

^^Sa tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgard, till att

bruka och bevara den. ^^Och Herren Gud befallde mannen och sade: "Av
alia andra trad i lustgarden ma du fritt ata, ^'^men av kunskapens trad pa gott

och ont skall du inte ata, ty nar du ater av det, skall du doden do."

^^Och Herren Gud sade: "Det ar inte gott att mannen ar ensam. Jag vill

gora at honom en hjalp, en sadan som anstar honom." ^^Och Herren Gud
danade av jord alia markens djui* och alia himmelens faglar och forde dem
fram till mannen for att se hur denne skuUe kalla dem; ty som mannen
kallade varje levande varelse, sa skulle den beta. ^°Och mannen gav namn at

alia boskapsdjur, at faglarna under himmelen och at alia markens djur. Men
for Adam fann ban inte nagon hjalp, sadan som anstod honom.
^^Da lat Herren Gud en tung somn falla pa mannen, och nar ban bade

somnat, tog ban ut ett av bans revben och fyllde dess plats med kott. ^^Och
Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som ban hade tagit av mannen,
och forde henne fram till mannen. ^'Da sade mannen:

"Ja, denna ar nu ben av mina ben och kott av mitt kott. Hon skall beta

maninna, ty av man ar hon tagen."

^"^Darfor skall en man overge sin fader och sin moder pcb balla sig till sin

hustru, och de skall bli ett kott.

^^Och mannen och bans hustru var bada nakna och blygdes inte for var-

andra.

TREDJE KAPITLET

Syndafallet

^Men ormen var listigare an alia andra markens djur som Herren Gud hade

gjort. Han sade till kvinnan: "Skulle da Gud ha sagt: 'Ni skall inte ata av

nagot trad i lustgarden'?"

^Kvinnan svarade ormen: "Vi far ata av frukten pa de andra traden i

lustgarden, ^men om frukten pa det trad som star mitt i lustgarden har Gud
sagt: 'Ni skall inte ata av det, inte heller rora vid det, sa att ni inte ma do.'

"

'^Da sade ormen till kvinnan: "Ingalunda skall ni do; ^men Gud vet, att nar

ni ater av det, skall era ogon oppnas, sa att ni blir sasom Gud och forstar vad

gott och ont ar."

^Och kvinnan sag att tradet var gott att ata av och att det var en lust for

ogonen och att det var ett IjuvUgt trad, eftersom man fick forstand av det.

Och hon tog av dess frukt och at. Hon gav ocksa at sin man, som var med
henne, och ban at. ''Da oppnades badas ogon, och de blev varse att de var

nakna. Och de faste ihop fikonlov och band omkring sig.

^Och de horde Herren Gud vandra i lustgarden, nar dagen borjade sval-

kas. Da gomde sig mannen med sin hustru for Herren Guds ansikte bland

traden i lustgarden. ^Men Herren Gud kallade pa mannen och sade till

honom: "Var ar du?"
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^°Han svarade: "J^g horde dig i lustgarden. Da blev jag forskrackt, efter-

som jag ar naken. Darfor gomde jag mig."

^^Da sade han: "Vem har latit dig forsta att du ar naken? Har du inte atit

av det trad som jag forbjod dig att ata av?"

^^Mannen svarade: "Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig,

hon gav mig av tradet, sa att jag at."

^'Da sade Herren Gud till kvinnan; "Vad ar det du har gjort!"

Kvinnan svarade: "Ormen bedrog mig, sa att jag at."

Gud avkunnar dom

^^Da sade Herren Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta, ma du vara

forbannad bland alia djur, boskapsdjur och vilda djur. Pa din buk skall du

ga, och stoft skall du ata i alia dina livsdagar. ^^Och jag skall satta fiendskap

mellan dig och kvinnan och mellan din sad och hennes sad. Denna skall

trampa sonder ditt huvud, och du skall stinga den i halen."

^^Och till kvinnan sade han: "Jag skall lata dig utsta stor vedermoda, nar

du blir havande. Med smarta skall du foda dina barn. Men till din man skall

din atra vara, och han skall rada over dig."

^^Och till Adam sade han: "Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och

at av det trad om vilket jag hade befallt dig och sagt: 'Du skall inte ata av

det', darfor ma marken vara forbannad for din skull. Med vedermoda skall

du nara dig av den i alia dina livsdagar. ^^Torne och tistel skall den bara at

dig, men markens orter skall vara din foda. ^^I ditt anletes svett skall du ata

ditt brod, tills du vander iter till jorden; ty av den ar du tagen. Ty du ar

stoft, och till stoft skall du iter bli."

^°Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder it allt

levande. ^^Och Herren Gud gjorde it Adam och bans hustru klader av skinn

och satte pi dem.

Adam och Eva forvisas ur lustgarden

^^Och Herren Gud sade: "Se, mannen har blivit som en av oss, si att han

forstir vad gott och ont ar. Mi han nu inte racka ut sin hand och ta ocksi av

livets trad och ata och si leva i evighet." ^^Och Herren Gud forvisade

honom ur Edens lustgird, for att han skuUe bruka jorden, varav han vai-

tagen. ^"^Och han drev ut mannen och satte oster om Edens lustgird keruber-

na tillsammans med det flammande svardets ligor for att bevaka vagen till

livets trad.
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