ESIMENE MOOSESE RAAMAT
Maailma ja
1.

maa

Alguses
oli

loi

tiihi

ja

Jumal pani need taevalaotusse,

inimese loomine

Jumal taeva
paljas

ja

maa.

2.

pimedus

ja

Ja
oli

siigavuse peal ja Jumala Vaim holjus vete
kohal. 3. Ja Jumal iitles: jjSaagu valgus!"

Ja valgus sai. 4. Ja Jumal nagi, et valgus
oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. 5. Ja Jumal nimetas valguse

paevaks ja pimeduse ta nimetas ooks. Siis
sai ohtu ja sai hommik^ esimene paev.
6. Ja Jumal iitles: j^Saagu laotus vete
vahele ja see lahutagu veed vetest!" 7. Ja
nonda siindis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis
laotuse peal olid. 8. Ja Jumal nimetas
laotuse taevaks. Siis sai ohtu ja sai hommik, teine paev.
9. Ja Jumal iitles: ^^Veed kogunegu
taeva all iihte paika, et kuiva naha oleks!"
Ja nonda siindis. 10. Ja Jumal nimetas
kuiva pinna maaks ja veekogu ta nimetas
mereks. Ja Jumal nagi, et see hea oli.
11. Ja Jumal iitles: ,,Maast targaku haljas
rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud,
millede viljas nende seeme on, nende
liikide jarele

12.

maa

seemet

maa peale!"

jarele, ja viljapuid,

seeme on, nende
nagi, et see hea
sai

Ja

nonda

siindis:

vorsuda haljast rohtu,
kandvaid taimi nende liikide
laskis

millede viljas nende

liikide jarele. Ja
oli.

13. Siis sai

Jumal

ohtu

ja

hommik, kolmas paev.
14. Ja Jumal iitles: „Saagu valgused

taevalaotusse eraldama paeva oost! Tahistagu need seatud aegu, paevi ja aastaid,
15. olgu nad valgusteks taevalaotuses,
valgustuseks maale!" Ja nonda siindis:
16. Jumal tegi kaks suurt valgust: suurema valguse valitsema paeval ja vahema
valguse valitsema oosel, ning tahed. 17. Ja

maad

valgustaksid

18.

et

nad

valitseksid

ja

paeval ja oosel ja eraldaksid valguse
pimedusest. Ja Jumal nagi, et see hea oli.

ohtu

Siis sai

19.

hommik,

ja sai

neljas

paev.
20. Ja Jumal
olendeist,

iitles:

,,Vesi kihagu ela-

maa

peal lennaku
linnud taevalaotuse poole!" 21. Ja Jumal
loi suured mereloomad ja koiksugu elavad
vaist

olendid,

ja

nud nende

nende

kihab,

koiksugu tiibadega

liikide jarele. Ja

lin-

Jumal nagi,

et

22. Ja Jumal onnistas neid ja
jjOlge viljakad ja teid saagu palju,

see hea
iitles:

oli.

mere

taitke

maa

vesi

kelledest

liikide jarele, ja

vesi, ja lindusid

peale!"

hommik,

23.

Siis

sai

saagu palju
ohtu ja sai

viies paev.

Jumal iitles: ,,Maa toogu esile
elavad olendid nende liikide jarele, lojused ja roomajad ja metselajad nende
liikide jarele!" Ja nonda siindis: 25. Jumal
tegi metselajad nende liikide jarele, ja
lojused nende liikide jarele, ja koik
roomajad maa peal nende liikide jarele.
Ja Jumal nagi, et see hea oli. 26. Ja
Jumal iitles: ,,Tehkem inimesed oma nao
jarele, meie sarnaseks, et nad valitseksid
24. Ja

kalade ule meres, lindude

loomade

iile

roomajate

ja

iile,

kogu maa

kes

maa

iile

taeva

iile

ja

all,

koigi

peal roomavad!',

Jumal loi inimese oma nao jarele'
Jumala nao jarele loi ta tema,
ta loi tema meheks ja naiseks!
Ja Jimial onnistas neid, ja Jumal iitles

27. Ja

28.

neile:

„01ge
taitke

viljakad ja teid saagu palju,

maa

ja alistage see enestele;

ja valitsege

lindude

iile

kalade iile meres,
taeva all
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1

ja

loomade

koigi

kes
29. Ja

maa

iile,

peal liiguvad!"

Jumal

iitles:

ajVaata,

mina annan

koik seemet kandvad taimed kogu
maalj ja koik puud, mis kaimavad vilja,
milles nende seeme on; need olgu telle
roaks. 30. Ja koigile loomadele maa peal
ja koigile lindudele taeva all ja koigile
roomajaile maa peal, kelledes on elav
hing, annan ma koiksugu haljast rohtu
toiduks!" Ja nonda siindis. 31. Ja Jumal
vaatas koike, mis ta oil teinud, ja vaata,
telle

see oil vaga hea!

hommik, kuues

Siis

sai

ohtu

ja

sai

paev.

2. Nonda on taevas ja maa ning koik
nende vaed valmis saanud. 2. Ja Jumal

lopetas seltsmendal paeval

oma

too,

mis

hingas

seltsmendal paeval
koigist oma tegudest, mis ta oil teinud.'
3. Ja Jumal onnistas seitsmendat paeva ja

ta

tegi,

ja

piihitses seda, sest ta oil siis

koigist

oma

hinganud

tegudest, mis Jumal luues oil

teinud.

Jumal

asetah inimese Eedeni rohuaeda

See on lugu taeva ja maa siindimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui
Jehoova Jumal tegi maa ja taeva, 5. kui
ainustki valjapoosast ei olnud veel maa
peal ja ainustki valjarohtu ei olnud veel
targanud, sest Jehoova Jumal ei olnud
lasknud vihma sadada maa peale, ja
inimest ei olnud poldu harimas, 6. tousis
udu maast ja kastis kogu muUapinda.
7. Ja Jehoova Jumal valmistas inimese,
kes porm on, mullast, ja puhus tema
ninasse elavat ohku: nonda sai inimene
4.

bedolavaiku
joe nimi

Jehoova Jun^ial laskis maast tousta koiksugu puid, mis armsad olid pealtnaha ja
milledest hea oli siiiia, ja elupuu keset
aeda, ning hea ja kurja tundmise puu.
10. Ja Eedenist valjus jogi rohuaeda

I

sealtpeale

31 2

p. 9> 3-

7 p. 18, 27;

Ko.

35 P-

li.

15, 21.
3i 7.

ja

karneoolikive. 13. Ja teise
see voolab iimber

on Giihon,

„K6igist aia puudest sa void kiill siiiia,
17. aga hea ja kurja timdmise puust sa ei
tohi siiiia, sest paeval, mil sa sellest sood,
pead sa surma surema!"
18. Ja Jehoova Jumal iitles: „Inimesel
ei ole hea iiksi olla; ma tahan teha temale
abi, kes tema kohane on!" 19. Ja Jehoova
Jumal valmistas mullast koik loomad valjal ja koik linnud taeva all ning toi
inimese juure, et naha, kuidas tema neid
nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat
olendit nimetas, nonda pidi selle nimi
olema. 20. Ja inimene pani nimed koigile
lojustele ja lindudele taeva all ja koigile
loomadele valjal, aga inimesele ei leidunud abi, kes tema kohane oleks. 21. Siis
Jehoova Jumal laskis tuUa raske uiie
inimese peale ja see uinus magama; siis
ta vottis iihe tema kiiljeluudest ning
sulges selle

aseme

taas

lihaga.

22.

Ja

Jehoova Jumal ehitas kiiljeluu, mille ta
inimesest oli votnud, naiseks ja toi tema

Aadama

juure. 23. Ja

„See on

niiiid

Aadam

iitles:

luu minu luust

minu lihast!
Teda peab hiiiitama mehe

ja liha

naiseks,

on mehest voetud!"
Seeparast mees jatab maha oma

sest ta

8. Ja Jehoova Jumal istutas Eedeni
rohuaia paeyatousu poole ja pani sinna
inimese, kelle ta oli valmistanud. 9. Ja

29

3

kogu Kuusimaa. 14. Ja kolmanda joe nimi
on Hiddekel, see voolab hommiku pool
Assurit; ja neljas jogi on Frat. 15. Ja
Jehoova Jumal vottis inimese ja pani ta
Eedeni aeda harima ja hoidma. 16. Ja
Jehoova Jumal keelas inimest ja titles:

elavaks hingeks.

kastma,

1, 2,

haruks: 11. esimese nimi on Piison, see
voolab limber kogu Havilamaa, kus kulda
on; 12. selle maa kuld on hea, seal on
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I

jagimedes

neljaks

Mo.

39> 43; L. ill, 2

Ko.

15, 45

18 Op. 31, 10

)).

m Kg. 4, 9.

X Ilni. 12, 9J 20, 2.

24.

isa

ema ning hoiab oma naise poole, ja
nemad on iiks liha! 25. Ja nad olid moleja

mad

alasti,

habenenud

Aadam

ja

tema naine, ega

mitte.

Pattulangemine
3.

Aga madu

loomadest

oli

kavalam koigist
Jehoova Jumal

valjal, kelled
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1

teinud^ ja ta

toesti iitclnud, et te ei tohi siiiia mitte

rohuaia

iihestki

vastas maole:

puude

iitles naisele:

vilja, 3.

puust?"

^Me
aga

soome
selle

2.

Ja naine
rohuaia

kiill

puu

viljast,

Te

on Jumal

sellest siiiia

ega selle kiilge puutuda, et te

ei
ei

litelnud:

ma saadan vaga palju valu,
kui sa kaima peal oled:
sa pead valuga lapsi ilmale tooma!

„Sinule

ei tohi

mil

paeval te sellest soote,
silmad lahti ja te saate
Jumala sarnaseks, timdes head ja kurja!"
6. Ja naine nagi, et puust oli hea siiiia, ja
see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli
ihaldusvaame, sest see pidi targaks
tegema. Siis ta vottis selle viljast ja soi
ning andis iihtlasi ka oma mehele, ja
tema soi. 7. Siis nende molemate silmad
liiksid lahti ja nad tundsid endid alasti
olevat, ja nad omblesid viigilehti kokku
ning tegid enestele polled.
8. Ja nad kuulsid Jehoova Jumala
haalt, kes rohuaias sinna ja tanna kais, kui
paev viluks laks, ja Aadam ja tema naine
peitsid endid Jehoova Jumala palge eest
rohuaia puude keskele. 9. Ja Jehoova Juet

lahevad

mal

Sa himustad
17.

sa

kuulsin su haalt rohuaias ja kartsin, sest
ma olen alasti. Selleparast ma peitsin
enese ara!" 11. Siis ta kiisis: „Kes on sulle
teada annud, et sa alasti oled? Voi oled sa
soonud puust, millest ma sind keelasin

soomast?" 12. Ja Aadam vastas: „Naine,
kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis
mulle puust ja ma soin!" 13. Ja Jehoova
Jumal kiisis naiselt: „Miks sa seda
tegid?" Ja naine vastas: „Madu pettis
mind, ja ma soin!"
14. Siis Jehoova Jumal iitles maole:
5,Et sa seda tegid, siis ole sa neetud
koigi lojuste ja koigi valjaloomade

meest,

iile!"

Aga Aadamale ta iitles:
„Et sa kuulsid oma naise sona

ja

soid puust,
millest

mina sind

keelasin, iiteldes,

et sa ei tohi sellest siiiia,
siis

olgu maapind neetud sinu

iileastumise parast!

Vaevaga pead sa

sellest

sooma kogu

eluaja!

Ta peab

sulle kasvatama kibuvitsu
ohakaid,
ja pollutaimed olgu sulle toiduks!
19. Oma palge higis pead sa leiba
18.

ja

sooma,
ktmi sa jalle mullaks saad,
sest sellest sa oled voetud!
Toesti, sa oled

hiiiidis

„Kus

oma

kiill

aga tema valitseb su

teie

Aadamat ning iitles temale:
oled?" 10. Ja tema vastas: „Ma

tema seemne vahele,

16. Naisele ta iitles:

sureks!" 4. Ja madu iitles naisele: ^Te
sure kummatigi mitte, 5. vaid Jumal

teab,

ja

kes purustab su pea,
aga kelle kanda sa salvad!"

mis

keset aeda,

4

sinu seemne

j^Kas Jumal

oli

on

3,

ja

pead

jalle

porm

pormuks saama!"

20. Ja Aadam pani oma naisele nimeks
Eeva, sest ta sai koigi elavate emaks.
21. Ja Jehoova Jumal tegi Aadamale ja ta
naisele nahkriided ning pani neile selga.
22. Ja Jehoova Jumal iitles: ,,Vaata,

inimene on saanud nagu iiheks meie
head ja kurja! Aga niiiid,
et ta oma katt ei sirutaks ega votaks ka

hulgast, timdes

elupuust

ja ei

sooks ega elaks igavesti",

Jehoova Jumal tema Eedeni
rohuaiast valja, et ta hariks maad, millest
23. siis saatis

ta oli voetud. 24. Ja ta ajas

Aadama

valja

pani hommiku poole Eedeni rohuaeda
keerubid ja tuleleegina sahviva mooga,
ja

et

need valvaksid elupuu

teed.

seas!

Sa pead roomama oma kohu peal
pormu sooma kogu eluaja!
Ja ma tostan vihavaenu sinu ja
ja

15.

naise vahele.
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