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I.Mos. Kirj. I.Luk.

Kuutena päilvänä loi Jumala Taiwan ja Maan, ja
kaikki mitä niisä on, nimittäin:

Ensimäisnä päiwänä kaikkein aincn, ja lvalkcudcn.
Toisna päilvänä, Taiwan.
Kolmandcna, Meren ja Maan, kaikkein Puiden ja Ruo-

hoin kansia.
Ncljändcnä, Auringon, Kuun ja Tähdet.
Miidendena, Kalat ja LhtUlt.
Kuudcndena, Eläimet maanpäällä; lviimciseri loi Hän

Zhmiscn kulvaxensa.
Luo-
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Luominen.



I.Mos. Kirj. 2 ja 3 Luk.

IaHERra Jumala kassi Ibmistä« ja sanoi: Syö wapasti faikkinaisista puista
Paradisisä; mutA bywan ja pahan tiedon Puusta ala syö: silla jona päiwäua st-
u stuä^Mt, pM sinun kuolemalla kuoleman. Ia Kanne.oli kawalm kaikkia elät-

/'»MI paalla^ ja sanoi Waimo!l^ el suingan pidä teidän kuolemalla kuole-maa, waan Jumala tietä, että jyna pmmäna. te jyötte siitä, aukenewat teidän sil-MMne, ja te tuletta niinkuin Jumala, tietämään hytvän ja pahan. Ia Waimo
näki siitä PuustH olewan hywän syödä, ja että se oli ihana nälda ja suloinen Puuandamaan ymmayrnren; jg ott< sen hedelmästä ja söi, ja andoi mnos Miehellensä
siitä, ja hän söi. Silloin aukenit molembgin heidän silmänsä, ja alkaisit että.He o-
llt alasti; ia he "sidoit yhteen Muna lehtiä, ja teit HMensä peitteitä. Niin sanoi
AdamJumalalle: Waimo wngasamwit mMIa Maimo janoi: Kanne petti minun, ja minä löin. Ia HERra Jumala sanoi

Kannelle: ettäs tämän teit, kirottu ole sinä kaikesta katzasta, ja kaikista eläimistä
maalla: sinun pita karman watzallas, ja syömän maatMaiken elinaikas. Ia mi-
nä panen wainon sinnn )a waimon wälille, ja sinun siemeues ja hänen Siemenen-
sä wälille; sen pita rikki polkeman sinun paäs/ ia sinä olet vistäwä händä kanda-
vaähän. Ia Vaimolle sanoi han: sinun pita synnyttämän lapsia tiwulla, ja si-
un tahtos pila miebes ala annettu oleman^ ja hänen pita tvalliheman sinua. Ia
damille sanoi han: knottn olkon maa sinun tähtes;. orjantappuroita ja ohdakkeitaa bänen kandaman, Sinun otzaö hiesä pita sinun syömän Ia ajoi A«

'in v! s, ja pa^i idän puolelle Cdnuu Mradifia Wrukmun paljalla lyömäi-
»nitt^lla/ Cläm>m Puun tietä wartioihemaan«

Syn^
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Synnin langeminen.
5



I.Mos. Kirj. 4. Luk.
Cam übrais HERralle lahjan maan hedelmistä, ja Habel myis uhrais kam

mayfa esikoisista, ja keidan lihawudesta«na. Ia HERra kayoi lepyisestt Habelmja vien uhrinsa puoleen. Mutta Cam ja hänen uhrinsa puoleen ej Hän lepyisesti
k Alut: silloin Cam wihastm pngen fowm, ?a hänen hahmonsa muuttui. Niinsanm HERra Cainitle: miris olet wihamens Ia nmi hahmos muuttu? Eikö se
nun olei jos hywm teet, niin snndis gnderi annergn; ja jolles hywm tee, niin syn-
d- wajv owen Oesa, )a hänen himons on stuun tygös, waan.hallihe sinä händä.
Ia Cam puhui weljensä Habelin kansia. Ia tapahtui heidän kedolla ottesansa, et»
ta Cam Mrkais wel^enft Habelm päälle, ja tappoi hänen. Niin HERra sanoi
C'nnlle: kusa HN Hawl sinun wcljes? kan mastais: en minä tichä: olengo minä
tveljent wartiai Ia Han sanoi: mitäs tehnyt yleti weljes weren ääni huuta mi-
nun tngöni maasta. Ia nyt kirottu ole sinä maan paäldä, joka awM suunsa ot«
tamaan wcljes werta sinun käyestas Kaskas maata wiljelet, niin ei pidä sen täst-
edes sinulle wäkmsa andamM; kutkian jg pakenewgistn pitä sinun oleman maan
päällä. Ia Cam sgnoi HEMalle; Mlnuu rgngasstufem on simrembi, kuin että se
W kannettapa.

Lain
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Cain tappa Weljensä Habelin.



I.Mos. Kirj. 6 ja 7 Luk.
Mutta HERra näti Ihmisen pahudett suurexi maatt päällä, ja kaikki hänett

sydämensä aiwoitus ja ajatus oli ainoastans paha joka aika. Ia HERra sanoi:
minä tahdon ihmisen, jonga Minä loin, hututta maan paaldä, hamasta ihmisestä
niin karjaan asti, mcttöilh ja Mwan linduin asti: sillä minä kadutt että minä niitä
tehnyt olen. Ia katzo, Minä annan tulla tvedMpaisuMistn maan päälle, hukutta-
maan raikke lihaa, josa elawa hengi on taiwan alla, ja kaikki mitä maan päällä
on, pitä hukkuman. Silloitt kuohuit kaikki, sylvydett lähteet, ja Taiwan akkunat
aukenit, ja maan päälle satoi neljäkymmendä päiwäa ja neljäknmmendä yötä. Ia
zvedet sait sangen suuren wallan, että kaikki korkiat lvuoret koko Taiwan alla pei-
tettin MiisitoistakymmMdä kyynäräta korkialla olit wedet wuorten päällä. Niin
hukutettin kaikki ne kMtt maan päällä olit, ihmisestä niin karjaan asti, ja matoin,
ja Taiwan linduin asti^ kaikki hukutettin maan pääldä, ainoastans Noah jäi, ja ne
jotka hänen kansansa olit Arkisa. Ia wedet seisoit tvaldiasna Maan päällä sata ja
wttsitymmenda päiwää.

Meden-
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Vedenpaisumus.

B Mos.



I. Mos.Kirj. 22 Luk.
Jumala koetteli Abrahamia, ja janoi hänelle: Abraham. Ia hän wastais: ta-sa minä o!en. Ia han sanoi: ota Isaac sinun ainoa Poikas, jotas rakastat, ja

mene Monan maalle: ja uhra hända siellä volttouhriri yhdellä niistä Morista, M.aa minä sinulle sanowa olen. Ia Abraham otti polttouhrin halwot, ja sälytti poi.
rans Isaachin selkään, waan ihe hän otti tulen ja weihen käteensä: ja he kawtt mo-
lemmat ynnä. Niin ianoi Isaac Isälleus Abrahamille: minun Isani Hän wa«
stais: tasa minä olen Poikani. Ia hän sanoi: katzo, tasa on tuli ja halwot, mut-
ta kusa on lammas polttouhrin? Abraham wastais: Jumala on edeskatzowa bä»
nellens lamban polttouhrixi Poikani. Ia he käwit molemmat ynnä. Ia knill he
tulit sille paikalle, josta Jumala oli hänelle sanonut, teki Abraham siihen Marin,
ja pani halwot; ia sidoi Poikans Isaachin, ja pani hänen Marille halkoin päälle.
Ia ojensi kätensä, ja stwalfi weitzen; temKstarens Poikansa. Niin HERran En«
geli huusi händä taiwasta, sanoden: Abraham, Abraham. Hän wastais: tasa mi.
nä olen. Hän sanoi: älä satuta kättäs Pmkaan, älä myös hänelle mitan tee: sil-
la nyt minä tiedän että sinä pelkat Imnalata, ja et ole säästänyt ainokaista Poi«
taas minun tähteni. Niin Abraham nosti silmänsä, ja akkäis oman takanans, sar«
ivista sekanduneen tihkiäan pensastoon. Niin Abraham meni, ja otti sen oman,
ja uhraiS polttouhrixiPoikans edestä.

Abra-
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Abraham tahdoi uhrata Poikansa Isaachin.
li



I.Mos. Kirj. 9 Luk.
Ia Noah rupeis oleman Peldonttesnä, ja istutti Viinamäen. Ia hän ioiMma! M »uopul ,a makais peittämätä majaftnsa. Kosta Ham, Canam, Isä, näkl Isansa hawyn, sano, han sen molemmille weljillau,a, jotka ulkona elit Min"ti, Sem ,a laphet tvaatten, ja panit molembain heidän hartioillensa, ja menitseluttam, M^pemt Isan,a hawvn. Ia liidän kasivonsa olit käätyt pois, iiin et eihe nahnet Isansa hapya. Kosta Noah heräis »«nastansa, ja sai tietä nita bänennuorin poikansa hänelle tehnpt oli. Niin sanoi hän: kirottu olton Canann- olko»han or,ain or,a, hämn weljeinsä stasa. Ia wielä sanoi: tlitetty oltonSemm Jumala,,a Canaan olkon hänen orjansa.

>"">

Noah
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Noah istutti Wiinamäen, juopui ja pilkattinHamilda.

B3 3. Mos,
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I.Mos. Kirj.10 ja11Luk.
Noahn sikiöistä bwat Kansat jaetut maan päälle wedenpaisumisen iälkenkoko mallmatta oli yhtä äinen kleli ja vhtalainen vukenvarss .?^stit idästä, löysit he kedon Sinearin maalla ja^ IisanM^kaykamme tule a tekemän ja polttaman. "5a beillä olit ti^ kw^in ss^.pikka siteen. Ia sanoit: känkämme/rakendaka n^^^^^
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Babelin Torni.

Mos.
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I.Mos. Kirj. 19. Luk.
Silloin HERra andoi sataa Sodoman ja Gomormn päälle tulikiwe ja tnlda:

H<Mralda tanvasta. MLoth meni ulos Kaupungista, Emandänsä ja kan Tnttä'rensa kansia. IaRothin Emandakäänsi kasivonja takainn hauesta; jamuuttui suola pa>
tzaxi. Auringo oli nosnut maan päälle, ja Loth tuli Zoarnn sisälle. IaLoth lariZoarista, ja asui wuorella, ja kaxi hänen Tylartällsä hänen kansians; silla hän pel«
käis asua Zsarisa: ja oli luolasi; ja kan hänen Tytärtänsä hänen kansians. Niin
sanoi wanhembi nuoremmalle: meidän Isämme on wanha: että ole muuta miestämaan päällä, mataman meidän kansiamme, koko maan tawan jalken. Käytämme,
juottakam meidän Isämme wiinalla, ja maaltamme hänen kansians, herattaxem
Isästälnme siemenda. Niin he juotit Isänsä sinä yönä wiinalla. Ia wanhembituli ja makais Isansa kansia, ja ei hän huomamnut kosta hän lewatä tuli, ja koska hän
nousi. Toisna pätlvana sandi wanhembi nuoremmalle: katzo, minä makaisin men-
nenä yönä Isani kansia: juottakam myös handa tänä yönä wiina!la, ja mene sinä
ja maka hänen kansians, herättaxemIsastamme siemeudä. Niin he juotit myös sinä
yönä Isansa wiinalla: ja nuorembi nteni ja makais hänen kansians, ja ei hän lmo<
mainnut koffa hän lewata tuli, ja kosta hän nousi. Ia niin molemmat LothtnTla^et tulit Isästänsä rastaxi.

Lothin
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Lothin Tyttäret andoit Isällensä juoda wiinasta itzensä
juowuxiin, että hän tietämättömästi makais molembain Tyttärensä kanza,

ja he tulit raskaxi.
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