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Lukemisto

Genesis 1:1–3:24

הּ֙ו  ה תֹ֙ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ׃ 2  ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ 1  ְּבֵראִׁש֖

 1

אֶמר  ֹ֥ ִים׃ 3  ַוּי ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּו ְוחֹ֖ ָובֹ֔
ל  ַוַּיְבֵּד֣ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב   ְיִהי־ֽאֹור׃ 4  ַוַּי� ְרא ֱאֹלִה֛ ַוֽ י ֑אֹור  ְיִה֣ ים  ֱאֹלִה֖
ָרא  ֶׁשְך ָק֣ ים׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלחֹ֖ א ֱאֹלִה֤ ֶׁשְך׃ 5  ַוִּיְקָר֙ ין ַהחֹֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ֱאֹלִה֔

ד׃  פ ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָל֑

ִים׃ 7  ַוַּיַ֣עׂש  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִָק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣ 6  ַוּי

ר  ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהּ֙מַ ל ֵּב֤ ֱאֹלִהי֮ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗
 ְיִהי־ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִָק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ן׃ 8  ַוִּיְקָר� ְיִהי־ֵכֽ יַע ֽוַ ל ָלָרִָק֑ ֵמַע֣

י׃  פ ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ בֹ֖

ה  ְוֵתָרֶא֖ ד  ֶאָח֔ ֶאל־ָמ֣קֹום  ִי֙ם  ַהָּׁש֙מַ ַחת  ִמַּת֤ ִים  ַהַּמ֜ ִיָּק֙וּו  ים  ֱאֹלִה֗ אֶמר  ֹ֣ 9  ַוּי

א  ִים ָקָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ ים ָ׀  ַלַּיָּבָׁש֙ה ֶא֔ א ֱאֹלִה֤ ן׃ 10  ַוִּיְקָר֙  ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ַהַּיָּבָׁש֑
ֶׂשב  ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֔ א ָה֙אָ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 11  ַוּי ים ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ַיִּמ֑
 ְיִהי־ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֲאֶׁש֥ ְלִמי֔נֹו  ְּפִרי֙  ֶׂשה  עֹ֤ י  ְּפִר֞ ץ  ֵע֣ ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣

י  ֶׂשה־ְּפִר֛ עֹֽ ץ  ְוֵע� הּו  ְלִמיֵנ֔ ַר֙ע  ֶז֙ יַע  ַמְזִר֤ ֶׂשב  ֵע֣ ֶׁשא  ֶּד֠ ֶרץ  ָהָא֜ א  ן׃ 12  ַוּתֹוֵצ֙ ֵכֽ
ֶקר ֥יֹום  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 13  ֽוַ ר ַזְרעֹו־֖בֹו ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ֲאֶׁש֥

י׃  פ ְׁשִליִׁשֽ

ְיָלה  ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ י ְמֹארֹ֙ת ִּבְרִָק֣ ים ְיִה֤ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 14  ַוּי

ִים  יַע ַהָּׁשַמ֔ ים׃ 15  ְוָה֤יּו ִלְמאֹורֹ֙ת ִּבְרִָק֣ ים ְוָׁשִנֽ ים ּוְלָיִמ֖ ְוָה֤יּו ְלֹאֹת֙ת ּוְל֣מֹוֲעִד֔
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1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 2 Ja maa oli autio ja 
tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liik-
kui vetten päällä. 3 Ja Jumala sanoi: »Tulkoon valkeus». Ja 
valkeus tuli. 4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala 
erotti valkeuden pimeydestä. 5 Ja Jumala kutsui valkeuden 
päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli 
aamu, ensimmäinen päivä. 6 Ja Jumala sanoi: »Tulkoon tai-
vaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä». 7 Ja 
Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat tai-
vaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden 
päällä; ja tapahtui niin. 8 Ja Jumala kutsui vahvuuden tai-
vaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä. 9 Ja Jumala 
sanoi: »Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen 
paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin». Ja tapahtui niin. 10 
Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat 
kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli 
hyvä. 11 Ja Jumala sanoi: »Kasvakoon maa vihantaa, ruo-
hoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa 
mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen 
on». Ja tapahtui niin: 12 maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka 
tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mu-
kaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala 
näki, että se oli hyvä. 13 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas 
päivä. 14 Ja Jumala sanoi: »Tulkoot valot taivaanvahvuuteen 
erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamas-
sa aikoja, päiviä ja vuosia, 15 ja olkoot valoina taivaanvah-
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vuudella paistamassa maan päälle».  Ja tapahtui niin: 16 Jumala 
teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja 
pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17 Ja Jumala 
pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle18 ja hallit-
semaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä.  Ja Jumala 
näki, että se oli hyvä. 19 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä. 
20 Ja Jumala sanoi: »Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt 
linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla». 21 Ja Jumala loi suu-
ret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät 
olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, 
kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 22 Ja 
Jumala siunasi ne sanoen: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja 
täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä». 23 Ja 
tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä. 24 Ja Jumala sanoi: »Tuot-
takoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet 
ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan». Ja tapahtui 
niin: 25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kar-
jaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kun-
kin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 26 Ja Jumala 
sanoi: »Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja 
vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko 
maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat». 27 Ja Jumala 
loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; 
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28 Ja Jumala siunasi heidät, ja 
Jumala sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyt-
täkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren 
kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet». 29 
Ja Jumala sanoi: »Katso, minä annan teille kaikkinaiset siemen-
tä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki 
puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravin-
noksi. 30 Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille 
ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä 
annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi». Ja tapahtui niin. 
31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli 
sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. 
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ים  ת ַהְּגדִֹל֑ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמֹארֹ֖ ן׃ 16  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִה֔ ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ֽוַ יר ַעל־ָהָא֑ ְלָהִא֖
ְיָלה  ֶלת ַהַּל֔ ֶלת ַהּ֔יֹום ְוֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקטֹן֙ ְלֶמְמֶׁש֣ ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּגדֹ֙ל ְלֶמְמֶׁש֣
ַעל־ יר  ְלָהִא֖ ִים  ַהָּׁשָמ֑ יַע  ִּבְרִָק֣ ים  ֱאֹלִה֖ ם  ֹאָת֛ ן  ים׃ 17  ַוִּיֵּת֥ ַהּכֹוָכִבֽ ת  ְוֵא֖
 ְרא  ֶׁשְך ַוַּי֥ ין ַהחֹ֑ ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ ְיָלה ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֶרץ׃ 18  ְוִלְמׁשֹ֙ל ַּבּ֣יֹום ּוַבַּל֔ ָהָאֽ

י׃  פ ֶקר ֥יֹום ְרִביִעֽ  ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 19  ַוֽ ֱאֹלִה֖

ֶרץ  ף ַעל־ָהָא֔ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועֹו֙ף ְיעֹוֵפ֣ ֶרץ  ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣ 20  ַוּי

ת  ְוֵא֣ ים  ַהְּגדִֹל֑ ם  ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ ים  ֱאֹלִה֔ א  ִים׃ 21  ַוִּיְבָר֣ ַהָּׁשָמֽ יַע  ְרִָק֥ ַעל־ְּפֵנ֖י 
ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף  ם ְוֵא֙ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֙צּו ַהַּמ֜ רֶֹמ֡ ַחָּי֣ה׀ ָהֽ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ֽהַ
ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו  ים ֵלאֹמ֑ ם ֱאֹלִה֖ ֶרְך ֹאָת֛ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 22  ַוְיָב�  ְרא ֱאֹלִה֖ הּו ַוַּי֥ ְלִמיֵנ֔
ֶקר ֥יֹום   ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ַוֽ  ְיִהי־ֶע֥ ֶרץ׃ 23  ַוֽ  ֶרב ָּבָאֽ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ִי֙ם ַּבַּיִּמ֔ ּוִמְל֤אּו ֶאת־ַהּ֙מַ

י׃  פ ֲחִמיִׁשֽ

ֶרץ  ְיתֹוa־ֶא֖ ֶמׂש ְוַחֽ ה ָוֶר֛ ּה ְּבֵהָמ֥ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה ְלִמיָנ֔ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֙ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 24  ַוּי

ּה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֙ה  ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ן׃ 25  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֩ם ֶאת־ַחַּי֙  ְיִהי־ֵכֽ ְלִמיָנּ֑ה ַוֽ
אֶמר  ֹ֣ ים ִּכי־ֽטֹוב׃ 26  ַוּי ה ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ָּכל־ֶר֥ ּה ְוֵא֛ ְלִמיָנ֔
ִים  ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהָּי֜ נּו ְוִיְרּדּ֩ו ִבְדַג֙ נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְּבַצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ ֲעֶׂש֥ ים ַנֽ ֱאֹלִה֔
א  ֶרץ׃ 27  ַוִּיְבָר֙ ַעל־ָהָאֽ ׂש  רֵֹמ֥ ֽהָ ֶמׂש  ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֶרץ  ּוְבָכל־ָהָא֔ ּוַבְּבֵהָמ֙ה 
א  ה ָּבָר֥ ר ּוְנֵקָב֖ א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָּבָר֣ ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ים ָ׀ ֶאת־ֽהָ ֱאֹלִה֤
ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֙ ֶרְך ֹאָת֮ם ֱאֹלִהי֒ם ַוּי ם׃ 28  ַוְיָב֣ ֹאָתֽ
ֶׂשת ַעל־ רֶֹמ֥ ִים ּוְבָכל־ַחָּי֖ה ֽהָ ָה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ת ַהָּי֙ם ּוְב֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ֶרץ ְוִכְבֻׁש֑ ָהָא֖
ַרע ֲאֶׁש֙ר  ַע ֶז֗ ֶׂשב׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ָּכל־ֵע֣ ִּתי ָלֶכ֜ ים ִהֵּנ֩ה ָנַת֙ אֶמר ֱאֹלִה֗ ֹ֣ ֶרץ׃ 29  ַוּי ָהָאֽ
ְהֶי֖ה  ם ִיֽ  ַרע ָלֶכ֥ ַע ָז֑ ץ זֵֹר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ ְוֶאת־ָּכל־ָהֵע֛ ַעל־ְּפֵנ֣י ָכל־ָהָא֔
ֶרץ  ׂש ַעל־ָהָא֗ ל׀ רֹוֵמ֣ ִים ּוְלכֹ֣ ָאֶרץ ּוְלָכל־֙עֹוף ַהָּׁשַמ֜ ה׃ 30  ּֽוְלָכל־ַחַּי֣ת ָה֠ ְלָאְכָלֽ
ן׃ 31  ַוַּי֤ ְרא ֱאֹלִהי֙ם   ְיִהי־ֵכֽ ה ַוֽ ֶׂשב ְלָאְכָל֑ ה ֶאת־ָּכל־ֶי֥ ֶרק ֵע֖ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔

י׃  פ ֶקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ְיִהי־בֹ֖ ֶרב ֽוַ ְיִהי־ֶע֥ ד ֽוַ ה ְוִהֵּנה־֖טֹוב ְמֹא֑ ר ָעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣
a	 ְיתֹו .ַחָּיה >	.cstr	st.	on ַחֽ
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י  ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּ֣יֹום  ֱאֹלִהי֙ם  ל  ם׃ 2  ַוְיַכ֤ ְוָכל־ְצָבָאֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֥ 2 1ַוְיֻכּ֛לּו 
ר  ֲאֶׁש֥ ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו   aי ַהְּׁשִביִע֔ ַּבּ֣יֹום  ַוִּיְׁשּבֹ֙ת  ה  ָעָׂש֑ ר  ֲאֶׁש֣ ְמַלאְכּ֖תֹו 
י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ ׁש ֹא֑תֹו ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ֶרְך ֱאֹלִהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ה׃ 3  ַוְיָב֤ ָעָׂשֽ

ים ַלֲעֽׂשֹות׃  פ א ֱאֹלִה֖ ְמַלאְכּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

ים  ֱאֹלִה֖ ה  ְיהָו֥ ֲעׂ֛שֹות  ְּב֗יֹום  ם  ְרָא֑ ְּבִהָּבֽ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַהָּׁשַמ֛ ֹות  תֹוְלד� ֶּלה  4  ֵא֣

ה  ֶׂשב ַהָּׂשֶד֖ ֶרץ ְוָכל־ֵע֥ ְהֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיֽ ה ֶט֚ יַח ַהָּׂשֶד֗ ל׀ ִׂש֣ ִים׃ 5  ְוכֹ֣ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֶא֥
ד ֶאת־ ֲעבֹ֖ ִין ַלֽ ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ יר ְיהָו֤ה ֱאֹלִהי֙ם ַעל־ָהָא֔ ח ִּכ֩י ֨לֹא ִהְמִט֜ ֶרם ִיְצָמ֑ ֶט֣
ה׃ 7  ַוִּייֶצ֩ר  ֲאָדָמֽ ת־ָּכל־ְּפֵנֽי־ָהֽ ה ֶאֽ ֶרץ ְוִהְׁשָָק֖ ֲעֶל֣ה ִמן־ָהָא֑ ד ַיֽ ה׃ 6  ְוֵא֖ ֲאָדָמֽ ֽהָ
י   ְיִה֥ ת ַחִּי֑ים ַוֽ יו ִנְׁשַמ֣ ח ְּבַאָּפ֖ ה ַוִּיַּפ֥ ֲאָדָמ֔ ם ָעָפ֙ר ִמן־ָה֣ ָאָד֗ ים ֶאת־ָהֽ ה ֱאֹלִה֜ ְיהָו֙
ם ֶאת־ ֶדם ַוָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ֶדן ִמֶּק֑ ים ַּגן־ְבֵע֖ ע ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛ ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחָּיֽה׃ 8  ַוִּיַּט֞ ָאָד֖ ֽהָ
ד  ֶנְחָמ֥ ץ  ָּכל־ֵע֛ ה  ֲאָדָמ֔ ִמן־ָה֣ ֱאֹלִהי֙ם  ְיהָו֤ה  ח  ר׃ 9  ַוַּיְצַמ֞ ָיָצֽ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ָאָד֖ ָהֽ

ע׃  ַעת ֥טֹוב ָוָרֽ ץ ַהַּד֖ ן ְוֵע֕ ַחִּיי֙ם ְּב֣תֹוְך ַהָּג֔ ץ ֽהַ ל ְוֵע֤ ה ְו֣טֹוב ְלַמֲאָכ֑ ְלַמְרֶא֖

ה  ְלַאְרָּבָע֥ ְוָהָי֖ה  ד  ִיָּפֵר֔ ּוִמָּׁש֙ם   ן  ֶאת־ַהָּג֑ ְלַהְׁש֖קֹות  ֶדן  ֵמֵע֔ א  יֵֹצ֣ 10  ְוָנָהּ֙ר 

ה ֲאֶׁשר־ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ת ָּכל־ֶא֣ ב ֵא֚ ד ִּפיׁ֑שֹון ֣הּוא ַהּסֵֹב֗ ֶאָח֖ ם ָהֽ ים׃ 11  ֵׁש֥ ָראִׁשֽ
ַהם׃ ֶבן ַהּׁשֹֽ ַלח ְוֶא֥ ם ַהְּבדֹ֖ וא ֑טֹוב ָׁש֥ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ב׃ 12  ּֽוֲזַה֛ ם ַהָּזָהֽ ָׁש֖

ר  ם ַהָּנָה֤ ֶרץ ּֽכּוׁש׃ 14  ְוֵׁש֙ ת ָּכל־ֶא֥ ב ֵא֖ י ִּגי֑חֹון ֣הּוא ַהּסֹוֵב֔ ר ַהֵּׁשִנ֖ ם־ַהָּנָה֥ 13  ְוֵׁשֽ
ת׃  י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור ְוַהָּנָה֥ ְך ִקְדַמ֣ הֵֹל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ַהְּׁשִליִׁשי֙ ִחֶּד֔

ּה  ְלָעְבָד֖ ֶדן  ְבַגן־ֵע֔ הּו  ַּיִּנֵח֣ ַו ם  ָאָד֑ ֶאת־ָהֽ ים  ֱאֹלִה֖ ה  ְיהָו֥ ח  ִּיַּק֛ ַו    15

ל   ן ָאכֹ֥ ץ־ַהָּג֖ ל ֵעֽ ר ִמּכֹ֥ ם ֵלאֹמ֑ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ ּה׃ 16  ַוְיַצ֙ו ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔ ּוְלָׁשְמָרֽ
ּנּו  י ְּב֛יֹום ֲאָכְלָ֥ך ִמֶּמ֖ ּנּו ִּכ֗ ל ִמֶּמ֑ א תֹאַכ֖ ֹ֥ ע ל ַע֙ת ֣טֹוב ָוָר֔ ץ ַהּ֙דַ ל׃ 17  ּוֵמֵע֗ ּתֹאֵכֽ
ֱעֶׂשּה־ ם ְלַבּ֑דֹו ֽאֶ ָאָד֖ ים לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ּיֹאֶמ֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔ ֥מֹות ָּתֽמּות׃ 18  ֙וַ

ה ָּכל־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוֵא֙ת  ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ה ֱאֹלִה֜ ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃ 19  ַוִּיֶצ֩ר ְיהָו֙ ּ֥לֹו ֵע֖
ר ִיְקָרא־ ם ִלְר֖אֹות ַמה־ִּיְקָרא־֑לֹו ְוכֹ֩ל ֲאֶׁש֙ ָאָד֔ ִים ַוָּיֵב֙א ֶאל־ָה֣ ָּכל־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔

ם ֵׁש֗מֹות ְלָכל־ַהְּבֵהָמ֙ה  ָאָד֜ א ָהֽ ֶפׁש ַחָּי֖ה ֥הּוא ְׁשֽמֹו׃ 20  ַוִּיְקָר֙ ם ֶנ֥ ָאָד֛ ֹו ֽהָ ל�

a	 Samarialainen	Pentateukki	ַהִּׁשִּׁשי,	samoin	Septuagintan	pohjateksti.



   7

1 Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. 
2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli 
tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jon-
ka hän oli tehnyt. 3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja 
pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyös-
tänsä, jonka hän oli tehnyt. 4 Tämä on kertomus taivaan ja maan 
synnystä, kun ne luotiin.  Siihen aikaan kun Herra Jumala teki 
maan ja taivaan, 5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan 
päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra 
Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmis-
tä maata viljelemässä, 6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko 
maan pinnan. 7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen 
ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä 
tuli elävä sielu. 8 Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, 
itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. 9 Ja Herra 
Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä 
syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja 
pahantiedon puun. 10 Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli pa-
ratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. 11 Ensimmäisen 
nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; 
12 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pih-
kaa ja onyks-kiveä. 13 Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää 
koko Kuusin maan. 14 Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se 
juoksee Assurin editse.  Ja neljäs virta on Eufrat. 15 Ja Herra Ju-
mala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään 
ja varjelemaan sitä. 16 Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: 
»Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, 17 mutta hyvän- 
ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä 
syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman». 18 Ja Herra Jumala 
sanoi: »Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle 
avun, joka on hänelle sopiva». 19 Ja Herra Jumala teki maasta 
kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen 
eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen 
nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. 20 Ja 
ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille 
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ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi 
hänelle sopinut. 21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, 
ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan 
lihalla. 22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli 
ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. 23 Ja mies sanoi: »Tämä on nyt 
luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettärek-
si, sillä hän on miehestä otettu». 24 Sentähden mies luopukoon isästänsä 
ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. 25 
Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä häven-
neet toisiansa. 1 Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka 
Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: »Onko Jumala todellakin 
sanonut: ’Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?» 2 Niin vaimo vastasi 
käärmeelle: »Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, 3 
mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sano-
nut: ’Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’.» 4 Niin 
käärme sanoi vaimolle: »Ette suinkaan kuole; 5 vaan Jumala tietää, että 
sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette 
niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan». 6 Ja vaimo näki, että siitä 
puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu anta-
maan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehel-
lensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. 7 Silloin aukenivat heidän 
molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen 
viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. 8 Ja he kuulivat, kuinka 
Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoi-
neen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. 9 
Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: »Missä olet?» 10 Hän 
vastasi: »Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä 
olen alasti, ja sentähden minä lymysin». 11 Ja hän sanoi: »Kuka sinulle 
ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua 
syömästä?» 12 Mies vastasi: »Vaimo, jonka annoit olemaan minun kans-
sani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin». 13 Niin Herra Jumala sa-
noi vaimolle: »Mitäs olet tehnyt?» Vaimo vastasi: »Käärme petti minut, 
ja minä söin». 14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: »Koska tämän teit, 
kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten jou-
kossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. 
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ֶזר ְּכֶנְגּֽדֹו׃ 21  ַוַּיֵּפ֩ל  א ֵע֖ א־ָמָצ֥ ֹֽ ם ל ה ּוְלָאָד֕ ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ִים ּוְלכֹ֖ ּוְל֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔
ר  ר ָּבָׂש֖ יו ַוִּיְסֹּג֥ ח ַאַח֙ת ִמַּצְלעָֹת֔ ן ַוִּיַּק֗ ם ַוִּייָׁש֑ ה ַעל־ָהָאָד֖ ים׀ ַּתְרֵּדָמ֛ ה ֱאֹלִה� ְיהָו֙
ה  ם ְלִאָּׁש֑ ָאָד֖ ח ִמן־ָהֽ ע ֲאֶׁשר־ָלַָק֥ ת־ַהֵּצָל֛ ים׀ ֶאֽ ה ֱאֹלִה� ָּנה׃ 22  ַוִּיֶב֩ן ְיהָו֙ ַּתְחֶּתֽ

ָאָד֒ם  ם׃ 23  ַוּיֹאֶמ֮ר ֽהָ ָאָדֽ ָה ֶאל־ֽהָ ַוְיִבֶא֖
י  ר ִמְּבָׂשִר֑ י      ּוָבָׂש֖ ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם      ֶע֚ את ַהַּפ֗ ֹ֣ ז

את׃  ֹֽ ֳקָחה־ּז יׁש      ֻלֽ י ֵמִא֖ ה      ִּכ֥ א ִאָּׁש֔ ְלזֹא֙ת ִיָּקֵר֣
ר  ְלָבָׂש֥ ְוָה֖יּו  ְּבִאְׁשּ֔תֹו  ק  ְוָדַב֣ ְוֶאת־ִאּ֑מֹו  יו  ֶאת־ָאִב֖ יׁש  ֲעָזב־ִא֔ ַ יֽ 24ַעל־ֵּכן֙ 

ׁשּו׃ א ִיְתּבָֹׁשֽ ֹ֖ ם ְוִאְׁשּ֑תֹו ְול ָאָד֖ ים ֽהָ ְה֤יּו ְׁשֵניֶה֙ם ֲערּוִּמ֔ ד׃ 25  ַוִּיֽ ֶאָחֽ

אֶמ֙ר  ֹ֙ ים ַוּי ה ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֑ ר ָעָׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ 3 1  ְוַהָּנָחׁ֙ש ָהָי֣ה ָע֔רּום ִמּכֹ֙ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֔
אֶמר  ֹ֥  ן׃ 2  ַוּת ץ ַהָּגֽ ל ֵע֥ אְכ֔לּו ִמּכֹ֖ ֹֽ א ת ֹ֣ ים ל ר ֱאֹלִה֔ י־ָאַמ֣ ף ִּכֽ ה ַא֚ ִאָּׁש֔ ֶאל־ָה֣
ר ְּבתֹוְך־ י ָהֵע֮ץ ֲאֶׁש֣ ל׃ 3  ּוִמְּפִר֣  ן נֹאֵכֽ ץ־ַהָּג֖ י ֵעֽ ׁש ִמְּפִר֥ ה ֶאל־ַהָּנָח֑ ִאָּׁש֖ ֽהָ

אֶמר  ֹ֥ א ִתְּג֖עּו ּ֑בֹו ֶּפן־ְּתֻמֽתּון׃ 4  ַוּי ֹ֥ ּנּו ְול אְכלּ֙ו ִמֶּמ֔ ֹֽ א ת ֹ֤ ים ל ר ֱאֹלִה֗ ַהָּגן֒ ָאַמ֣
ם  י ְּביֹו֙ם ֲאָכְלֶכ֣ ים ִּכ֗ ַע ֱאֹלִה֔ י יֵֹד֣ א־֖מֹות ְּתֻמֽתּון׃ 5  ִּכ֚ ֹֽ ה ל ִאָּׁש֑ ׁש ֶאל־ָהֽ ַהָּנָח֖
ה  ִאָּׁש֡ ֶרא ֽהָ ע׃ 6  ַוֵּת֣ י ֥טֹוב ָוָרֽ ים יְֹדֵע֖ אֹלִה֔ ם ִוְהִייֶת֙ם ֵּכֽ יֵניֶכ֑ ּנּו ְוִנְפְק֖חּו ֵעֽ ִמֶּמ֔
ח  יל ַוִּתַּק֥ ד ָהֵע֙ץ ְלַהְׂשִּכ֔ ִים ְוֶנְחָמ֤ ֲאָוה־֣הּוא ָלֵעיַנ֗ י ַתֽ ל ְוִכ� ץ ְלַמֲאָכ֜ י טֹו֩ב ָהֵע֙ ִּכ֣
ם  ְחָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ְׁשֵניֶה֔ ל׃ 7  ַוִּתָּפ֙קַ ּה ַוּיֹאַכֽ ּה ִעָּמ֖ ן ַּגם־ְלִאיָׁש֛ ל ַוִּתֵּת� ִמִּפְר֖יֹו ַוּתֹאַכ֑
 ִּיְׁשְמ֞עּו  ת׃ 8  ַוֽ ם ֲחֹגרֹֽ ה ַוַּיֲעׂ֥שּו ָלֶה֖  ִּיְתְּפרּ֙ו ֲעֵל֣ה ְתֵאָנ֔ ם ַוֽ ם ֵה֑ יֻרִּמ֖ י ֵעֽ ַוֵּי֣ ְד֔עּו ִּכ֥
ם ְוִאְׁשּ֗תֹו  ָאָד֜ א ָהֽ  ן ְל֣רּוַח ַהּ֑יֹום ַוִּיְתַחֵּב֙ ְך ַּבָּג֖ ים ִמְתַהֵּל֥ ֶאת־֙קֹול ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛
ם  ָאָד֑ ים ֶאל־ָהֽ ה ֱאֹלִה֖ א ְיהָו֥  ן׃ 9  ַוִּיְקָר֛ ץ ַהָּגֽ ים ְּב֖תֹוְך ֵע֥ ִמְּפֵני֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֔
ִכי  ם ָאֹנ֖ י־ֵעירֹ֥ א ִּכֽ  ן ָוִאיָר֛ ְעִּתי ַּבָּג֑ אֶמר ֶאת־קְֹלָ֥ך ָׁשַמ֖ ֹ֕ אֶמר ֖לֹו ַאֶּיָּֽכה׃ 10  ַוּי ֹ֥ ַוּי
יָך  ר ִצִּויִת֛ ץ ֲאֶׁש� ָּתה ֲהִמן־ָהֵע֗ ם ָא֑ י ֵעירֹ֖ י ִהִּג֣יד ְלָ֔ך ִּכ֥ אֶמר ִמ֚ ֹ֕ א׃ 11  ַוּי ָוֵאָחֵבֽ
י  ָּתה ִעָּמִד֔ ר ָנַת֣ ִאָּׁש֙ה ֲאֶׁש֣ ם ָהֽ ָאָד֑ אֶמר ָהֽ ֹ֖ ְלָּת׃ 12  ַוּי ּנּו ָאָכֽ י ֲאָכל־ִמֶּמ֖ ְלִבְלִּת֥
את  ֹ֣ ה ַמה־ּז ים ָלִאָּׁש֖ אֶמר ְיהָו�ה ֱאֹלִה֛ ֹ֙ ל׃ 13  ַוּי ץ ָוֹאֵכֽ י ִמן־ָהֵע֖ ְתָנה־ִּל֥ וא ָנֽ ִה֛
ים׀  ה ֱאֹלִה֥ ל׃ 14  ַוּיֹאֶמ֩ר ְיהָֹו֙ ִני ָוֹאֵכֽ ׁש ִהִּׁשיַא֖ ה ַהָּנָח֥ ִאָּׁש֔ אֶמ֙ר ָהֽ ֹ֙ ית ַוּת ָעִׂש֑

ל־ַהָּנָחׁ֮ש  ֶאֽ
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ה  ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ה ּוִמּכֹ֖ יָת ּזֹא֒ת ָא֤רּור ַאָּת֙ה ִמָּכל־ַהְּבֵהָמ֔ י ָעִׂש֣ ִּכ֣
י ַחֶּיֽיָך׃  ל ָּכל־ְיֵמ֥ ר ּתֹאַכ֖ ְך  ְוָעָפ֥ ַעל־ְּגחְֹנָ֣ך ֵתֵל֔

ּה  ין ַזְרָע֑ ין ַזְרֲעָ֖ך ּוֵב֣ ה ּוֵב֥ ִאָּׁש֔ ין ָהֽ יְנָ֙ך ּוֵב֣ ית ֵּבֽ ה׀ ָאִׁש֗ 15  ְוֵאיָב֣

ב׃  ס ּנּו ָעֵָקֽ ה ְּתׁשּוֶפ֥ אׁש ְוַאָּת֖ ֹ֔ ֚הּוא ְיׁשּוְפָ֣ך ר
ר  ה ָאַמ֗ ל־ָהִאָּׁש֣ 16  ֶאֽ

י ָבִנ֑ים  ְלִד֣ ֶצב ֵּתֽ ְך ְּבֶע֖ רֵֹנ֔ ה ַאְרֶּב֙ה ִעְּצבֹוֵנ֣ ְך ְוֵהֽ ַהְרָּב֤
ְך׃  ס ְך ְו֖הּוא ִיְמָׁשל־ָּבֽ ְוֶאל־ִאיֵׁשְ֙ך ְּתׁ֣שּוָקֵת֔

יָ֙ך  ר ִצִּוי֙תִ ץ ֲאֶׁש֤ אַכ֙ל ִמן־ָהֵע֔ ֹ֙ י־ָׁשַמְעָּת֮ ְל֣קֹול ִאְׁשֶּתָך֒ ַוּת ר ִּכֽ ם ָאַמ֗ 17  ּוְלָאָד֣

ּנּו  ל ִמֶּמ֑ א תֹאַכ֖ ֹ֥ ר ל ֵלאֹמ֔
ָך  ֲעבּוֶר֔ ֲאָדָמ֙ה ַּבֽ ה ָהֽ ֲארּוָר֤

י ַחֶּיֽיָך׃  ל ְיֵמ֥ ָּנה ּכֹ֖ אֲכֶל֔ ֹֽ ְּבִעָּצבֹון֙ ּת
ה׃  ֶׂשב ַהָּׂשֶדֽ ְך ְוָאַכְלָּת֖ ֶאת־ֵע֥ יַחֽ ָל֑ ר ַּתְצִמ֣ 18  ְו֥קֹוץ ְוַדְרַּד֖

ֶחם  אַכל ֶל֔ ֹ֣ יָ֙ך ּת ת ַאּ֙פֶ 19  ְּבֵזַע֤

ְחָּת  ָּנה ֻלָּק֑ י ִמֶּמ֖ ה ִּכ֥ ֲאָדָמ֔ ד ֽׁשּוְבָ֙ך ֶאל־ָה֣ ַע֤
ר ָּתֽׁשּוב׃ ָּתה ְוֶאל־ָעָפ֖ ר ַא֔ י־ָעָפ֣ ִּכֽ

ה  י׃ 21  ַוַּיַעׂ֩ש ְיהָו֙ ם ָּכל־ָחֽ ה ֵא֥ ְיָת֖ וא ָהֽ י ִה֥ ם ִאְׁשּ֖תֹו ַחָּו֑ה ִּכ֛ ם ֵׁש֥ ָאָד֛ א ָהֽ 20  ַוִּיְקָר�

ם׃  פ ם ּוְלִאְׁשּ֛תֹו ָּכְת֥נֹות ֖עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשֽ ים ְלָאָד� ֱאֹלִה֜

ה׀  ע ְוַעָּת֣ ַעת ֣טֹוב ָוָר֑ ּנּו ָלַד֖ ד ִמֶּמ֔ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ְּכַאַח֣ ן ָהֽ ים ֵה֤ אֶמר׀ ְיהָו֣ה ֱאֹלִה֗ ֹ֣ 22  ַוּי

ה  הּו ְיהָו֥  ְיַׁשְּלֵח֛ ם׃ 23  ַוֽ י ְלעָֹלֽ ל ָוַח֥ ים ְוָאַכ֖ ַחִּי֔ ץ ַהֽ ם ֵמֵע֣ ֶּפן־ִיְׁשַל֣ח ָי֗דֹו ְוָלַק֙ח ַּג֚
 ֶרׁש ֶאת־ ם׃ 24  ַוְיָג֖ ח ִמָּׁשֽ ר ֻלַּק֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ ֶדן ַלֽ ים ִמַּגן־ֵע֑ ֱאֹלִה֖
ֶכת  ֶר֙ב ַהִּמְתַהֶּפ֔ ַהט ַה֙חֶ ת ַל֤ ים ְוֵא֙ ֶדן ֶאת־ַהְּכֻרִב֗ ֶדם ְלַגן־ֵע֜ ם ַוַּיְׁשֵּכ֩ן ִמֶּק֙ ָאָד֑ ָהֽ

ים׃  ס ַחִּיֽ ץ ַהֽ ֶרְך ֵע֥ ר ֶאת־ֶּד֖ ִלְׁשֹמ֕
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15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille 
ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; 
se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pis-
tävä sitä kantapäähän.» 16 Ja vaimolle hän sa-
noi: »Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, 
kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta 
mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua 
vallitseva». 17 Ja Aadamille hän sanoi: »Koska 
kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin 
sinua sanoen: ’Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon 
maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää 
elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; 18 orjan-
tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, 
ja kedon ruohoja sinun on syötävä. 19 Otsasi 
hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet 
maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä 
maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen 
tuleman.» 20 Ja mies antoi vaimolleen nimen 
Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. 21 Ja 
Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimol-
lensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. 22 
Ja Herra Jumala sanoi: »Katso, ihminen on tullut 
sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää 
hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi 
kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi 
ja eläisi iankaikkisesti!» 23 Niin Herra Jumala 
ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään 
maata, josta hän oli otettu. 24 Ja hän karkoitti 
ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle 
kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan var-
tioitsemaan elämän puun tietä. 
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1 Ja Mooses kutsui kokoon kaiken Israelin ja sanoi heille: »Kuule, 
Israel, nämä käskyt ja oikeudet, jotka minä tänä päivänä julistan 
teidän korvienne kuullen. Oppikaa ne ja noudattakaa niitä tarkoin. 
2 Herra, meidän Jumalamme, teki liiton meidän kanssamme Hoo-
rebilla. 3 Herra ei tehnyt tätä liittoa meidän isiemme kanssa, vaan 
meidän kanssamme, jotka olemme tässä tänä päivänä, kaikkien 
meidän kanssamme, jotka nyt elämme. 4 Kasvoista kasvoihin Her-
ra puhui teidän kanssanne vuorelta, tulen keskeltä. 5 Minä seisoin 
silloin Herran ja teidän välillänne ja ilmoitin teille Herran sanan, 
sillä te pelkäsitte tulta ettekä nousseet vuorelle. Hän sanoi: 6 ’Minä 
olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, 
orjuuden pesästä. 7 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 8 Älä 
tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat 
ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, älä-
kä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 9 Älä kumarra niitä äläkä 
palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Juma-
la, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen 
polveen, niille, jotka minua vihaavat; 10 mutta teen laupeuden tu-
hansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. 11 Älä 
turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä ran-
kaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. 12 Ota vaari 
lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, 
on sinua käskenyt. 13 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki aska-
reesi; 14 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; 
silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi 
tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aa-
sisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi 
on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinä-
kin. 15 Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, 
sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojenne-
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Deuteronomium 5:1–24, 6:1–9,20–25 

ים  ע ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ַהֻחִּק֣ ם ְׁשַמ֤ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ א ֹמֶׁש֮ה ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל֒ ַוּי 5 1  ַוִּיְקָר֣
ם  ם ּוְׁשַמְרֶּת֖ ם ֹאָת֔ ם ַהּ֑יֹום ּוְלַמְדֶּת֣ רa ְּבָאְזֵניֶכ֖ י ּדֵֹב֥ ר ָאֹנִכ֛ ים ֲאֶׁש� ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔
ינּו  א ֶאת־ֲאבֵֹת֔ ֹ֣ ב׃ 3  ל ית ְּבחֵֹרֽ נּו ְּבִר֖ ת ִעָּמ֛ ינּו ָּכַר֥ ם׃ 2  ְיהָו֣ה ֱאֹלֵה֗ ַלֲעׂשָֹתֽ
נּו  ֻּכָּל֥ ַהּ֖יֹום  ה  ֹפ֛ ֶּלה  ֵא֥ ְחנּו  ֲאַנ֙ נּו  ִאָּת֗ י  ִּכ֣ את  ֹ֑ ַהּז ית  ֶאת־ַהְּבִר֣ ה  ְיהָו֖ ת  ָּכַר֥
ֹנִכי  ׁש׃ 5  ָא֠ ר ִמּ֥תֹוְך ָהֵאֽ ָּבָה֖ ם  ה ִעָּמֶכ֛ ְיהָו� ר  ִּדֶּב֙ ים  ְּבָפִנ֗ ים׃ 4  ָּפִנ֣ים׀  ַחִּיֽ
י ְיֵראֶת֙ם  ר ְיהָו֑ה ִּכ֤ ם ֶאת־ְּדַב֣ יד ָלֶכ֖ ואb ְלַהִּג֥ ת ַהִה֔ יֵניֶכ֙ם ָּבֵע֣ ד ֵּבין־ְיהָו֤ה ּוֵבֽ עֵֹמ֙

ר׃  ס ר ֵלאֹמֽ ם ָּבָה֖ א־ֲעִליֶת֥ ֹֽ ׁש ְול ִמְּפֵנ֣י ָהֵא֔

א  ֹ֣ ים׃ 7  ל ֽ ֥ית ֲעָבִד֑ ִים ִמֵּב֣ ֶרץ ִמְצַר֖ יָך ֵמֶא֥ ר הֹוֵצאִת֛ יָך ֲאֶׁש� ֹנִכי֙ ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ 6  ָאֽ

֡ה  ֶס֙ל׀ ָּכל־ְּתמּוָנ֔ ֣ ֙פֶ ה־ְלָ֥ך֣  א־ַתֲעֶׂש֥ ֣ ֹֽ ַי׃ 8  ל ֽ ים ַעל־ָּפָנ֗ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ִיְהֶי֥ה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֙
ַחת  ֣ ִמַּת֥ ִים׀  ֣ ַּבַּמ֖ ר  ַוֲאֶׁש֥ ַחת  ִמָּת֑֜ ֶרץ  ָּבָא֖֙ ֩ר  ַוֲאֶׁש֥ ַעל  ֡ ִמַּמ֔ ִי֙ם׀  ֣ ַּבָּׁש֙מַ ר  ֣ ֲאֶׁש֤
א  ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ י ְיהָו֤ה ֱאֹל֙הֶ י ָאֹנִכ֞ ֒ם ִּכ֣ א ָתָעְבֵד֑ ֹ֣ ֮ם ְול ֣ה ָלֶה֖ ֥ ֶרץ׃ 9  לֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶ ָלָאֽ֗
ֶׂשה  ֤ י׃ 10  ְועֹ֥ ֑ ים ְלׂשְֹנָאֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ֹות ַעל־ָּבִנ֛ים ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ן ָאב� ֺ֨ ֵקד ֲעו ֹּפ֠

וc׃  ס י ִמְצוָֺתֽ י ּוְלׁשְֹמֵר֥ ים ְלֹאֲהַב֖ ֲאָלִפ֑֔ ֶס֙ד ֽלַ ֖ ֙חֶ
א  ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ ה ֵא֛ א ְיַנֶּק֙ה ְיהָו֔ ֹ֤ י ל ְוא ִּכ֣ יָך ַלָּׁש֑ ה ֱאֹלֶה֖ ם־ְיהָו֥ א ֶאת־ֵׁשֽ א ִתָּׂש֛ ֹ֥ 11  ל

ְוא׃  ס ֶאת־ְׁש֖מֹו ַלָּׁשֽ
יָך׃ ֣ה ֱאֹלֶהֽ֗ ֥ ר ִצְּוָ֖ך֣׀ ְיהוָ ֹו ַּכֲאֶׁש֥ ת ְלַקְּדׁ֜ש֑ ֹור ֶאת־֥יֹו֩ם ַהַּׁשָּב֖֙ 12  ָׁש֛מ֣

ָך֒׃ ל־ְמַלאְכֶּתֽ יָת  ּֿכָ ֣ ֮ד ְוָעִׂש֖ ֲעבֹ֔ י֙ם ּֽתַ ֶׁשת ָיִמ֣ ֤ 13  ֵׁש֣

ה ּוִבְנָֽך־ ה ַאָּת֣ ה ָכל־ְמָלאָכ֡ א ַתֲעֶׂש֣ ֹ֣ יָך ל ֣ה ֱאֹלֶה֑֗ ֖ ֖ת׀ ַליהוָ י ַׁשָּב֣ ֔ ֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֜ 14  ְוי֙

יָך  ר ִּבְׁשָעֶר֔  ְרָ֙ך ֲאֶׁש֣ ָך ְוֵגֽ ְרָ֜ך ְוָכל־ְּבֶהְמֶּת֗ ֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָ֙ך ַוֲחֹמֽ ָך ְוַעְבְּדָֽך־ַו֠ ּוִבֶּת֣
ֹוָך׃ ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמְתָ֖ך ָּכֽמ֑ ְלַמ֗

֤ד  ֥ ֙ם ְּביָ יָ֙ך ִמָּׁש֔ ֤ ה ֱאֹל֙הֶ ֲאָ֜ך֩ ְיהָו֤֙ ִים ַוּיִֹצ֙ ֗ ֶרץ ִמְצַר֔ ׀ ְּבֶא֣ י֙תָ ֶ֥בד ָהִי֣֙ י־ֶע֤ ֞ ִּכ֣ 15  ְוָזַכְרָּת֗

a	 Qal.	part.	Muuten	verbiä	דבר	käytetään	piʿʿelissä.
b	 Ketiv	ַההּוא,	qere	ַהִהיא.
c	 Qere	י 	käsikirjoituksissa	on	Taustalla	lukutavan.	oikean	tässä	selvästikin	tarjoaa	(.P)	ִמְצוָֺתֽ

tavallinen	י/ו-sekaannus.
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ת׃  ס יָך ַלֲעׂ֖שֹות ֶאת־֥יֹום ַהַּׁשָּבֽ ן ִצְּוָ֙ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ה ַעל־ֵּכ֗ ַע ְנטּוָי֑֔ ֙ה ּוִבְזרֹ֣ ֲחָזָָק֖
יָך  ן ָיֶמ֗ ַען׀ ַיֲאִריֻכ֣ יָך ְלַמ֣ ר ִצְּוָ֖ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ָך ַּכֲאֶׁש֥ יָ֙ך ְוֶאת־ִאֶּמ֔ ד ֶאת־ָא֙בִ 16  ַּכֵּב֤

ְך׃  ס ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ ה ֱאֹלֶה֖ ה ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ְך ַע֚ ַען֙ ִי֣יַטב ָל֔ ּוְל֙מַ
ב׃  ס ֽ ֹ֔ ְגנ א ּֿתִ ֖ ֹ֣ ף׃  ס 19  ְול ֑ ְנָאֽ א ּֿתִ ֖ ֹ֣ ח׃  ס 18  ְול ְרָצֽ א ּֿתִ ֖ ֹ֥ 17  ל

ְוא׃  ס ד ָׁשֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ֹֽ 20  ְול

הּו ְוַעְבּ֤דֹו ַוֲאָמתֹ֙ו  ָך ָׂשֵד֜ ית ֵרֶע֗ ה ֵּב֣ ָך ס ְו֨לֹא ִתְתַאֶּו֜ ֶׁשת ֵרֶע֑ ד ֵא֣ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ 21  ְול

ָך׃  ס ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאֶׁש֥ ׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוכֹ֖

ָהֵאׁ֙ש  ִמּ֤תֹוְך  ר  ָּבָה֗ ם  ֶאל־ָּכל־ְקַהְלֶכ֜ ה  ְיהָו֙ ִּדֶּב֩ר  ֶּלה  ָהֵא֡ ים  ת־ַהְּדָבִר֣ 22  ֶאֽ

 ִּיְּתֵנ֖ם  ים ַוֽ ת ֲאָבִנ֔ ם ַעל־ְׁשֵני֙ ֻלחֹ֣  ִּיְכְּתֵב֗ ף ַוֽ א ָיָס֑ ֹ֣ ל ֥קֹול ָּג֖דֹול ְול ֲעָרֶפ֔ ָעָנ֣ ן ְוָהֽ ֶהֽ
ׁש  ָּבֵא֑ ר  ּבֵֹע֣ ר  ְוָהָה֖ ֶׁשְך  ַהחֹ֔ ִמּ֣תֹוְך  ֶאת־ַהּקֹו֙ל  ם  ְּכָׁשְמֲעֶכ֤ י  י׃ 23  ַוְיִה֗ ֵאָלֽ
נּו ְיהָו֤ה  ן ֶהְרָא֜ ם׃ 24  ַוּתֹאְמ֗רּו ֵה֣ ם ְוִזְקֵניֶכֽ י ִׁשְבֵטיֶכ֖ י ָּכל־ָראֵׁש֥ ַוִּתְקְר֣בּון ֵאַל֔
ׁש ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה  ְענּו ִמּ֣תֹוְך ָהֵא֑ ינּ֙ו ֶאת־ְּכבֹ֣דֹו ְוֶאת־ָּגְד֔לֹו ְוֶאת־קֹ֥לֹו ָׁשַמ֖ ֱאֹל֙הֵ

י׃ ם ָוָחֽ ָאָד֖ ים ֶאת־ָהֽ ר ֱאֹלִה֛ י־ְיַדֵּב� ינּו ִּכֽ ָרִא֔

ד  ם ְלַלֵּמ֣ ה ֱאֹלֵהיֶכ֖ ה ְיהָו֥ ר ִצָּו֛ ים ֲאֶׁש֥ ֻחִּקי֙ם ְוַהִּמְׁשָּפִט֔ ה ַהֽ את ַהִּמְצָו֗ ֹ֣ 6 1  ְוז
א  ַען ִּתיָר֜ ּה׃ 2  ְלַמ֙ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ים ָׁש֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ַלֲעׂ֣שֹות ָּבָא֔ ֶאְתֶכ֑
י ְמַצֶּוָך֒ ַאָּת֙ה  ר ָאֹנִכ֣ יו ּוִמְצוָֺתי֮ו ֲאֶׁש֣ ְׁשֹמר ֶאת־ָּכל־ֻחּקָֹת֣ יָך ִל֠ ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֗
יָך׃ 3  ְוָׁשַמְעָּת֤ ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָׁשַמְרָּת֣  ן ָיֶמֽ ַען ַיֲאִרֻכ֥ י ַחֶּי֑יָך ּוְלַמ֖ ל ְיֵמ֣ ּוִבְנָ֣ך ּוֶבן־ִּבְנָ֔ך ּכֹ֖
יָ֙ך  י ֲאבֹ֙תֶ ה ֱאֹלֵה֤ ר ְיהָו֜ ד ַּכֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֙ ר ִּתְרּ֖בּון ְמֹא֑ ב ְלָ֔ך ַוֲאֶׁש֥ ַלֲעׂ֔שֹות ֲאֶׁש֙ר ִייַט֣

ׁש׃  פ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ְך ֶא֛ ָל֔

יָך  ת ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ד׃ 5  ְוָא֣ ה׀ ֶאָחֽ ינּו ְיהָו֥ ה ֱאֹלֵה֖ ל ְיהָו֥ ע ִיְׂשָרֵא֑ 4  ְׁשַמ֖

ר  ֲאֶׁש֙ ֶּלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ָך׃ 6  ְוָה֞יּו  ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך  ְּבָכל־ְלָבְבָ֥ך 
ְּבִׁשְבְּתָ֤ך  ם  ָּב֑ ְוִדַּבְרָּת֖  יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ָך׃ 7  ְוִׁשַּנְנָּת֣ ַעל־ְלָבֶבֽ ַהּ֖יֹום  ְמַצְּוָ֛ך  י  ָאֹנִכ�
ָך  ם ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ָך׃ 8  ּוְקַׁשְרָּת֥ ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ְּבֵבי֙תֶ

ין ֵעיֶנֽיָך׃ ת ֵּב֥ ְוָה֥יּו ְלטָֹטֹפ֖
יָך׃  ס ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ת ֵּביֶת֖ ם ַעל־ְמזּוזֹ֥ 9  ּוְכַתְבָּת֛
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tulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski si-
nun viettää lepopäivän. 16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin 
Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja 
menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle 
antaa. 17 Älä tapa. 18 Älä tee huorin. 19 Älä varasta. 20 Älä 
sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 21 Älä himoitse lähim-
mäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen 
peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, 
aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.’ 
 22 ”Nämä sanat Herra puhui vuorella teille, koko Israelille, tu-
len ja synkkien pilvien keskeltä mahtavalla äänellä. Muuta hän 
ei sanonut. Hän kirjoitti sanansa kahteen kivitauluun ja antoi 
taulut minulle. 23 ”Kun te kuulitte äänen pimeyden keskeltä 
ja vuori leimusi liekeissä, kaikki teidän heimojenne päämiehet 
ja vanhimmat tulivat minun luokseni 24 ja sanoivat: ’Herra, 
meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja 
suuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen kes-
keltä. Tänään olemme nähneet, että ihmiset voivat jäädä eloon, 
vaikka Jumala puhuukin heille. 
1 »Ja nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, 
teidän Jumalanne, on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte nii-
tä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne2 - että sinä 
pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen 
säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä sinä 
että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että 
saisit kauan elää. 3 Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin nii-
tä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, 
menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa 
maitoa ja mettä. 4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, 
Herra on yksi. 5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sy-
dämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. 6 Nämä 
sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydä-
meesi. 7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona 
istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustes-
sasi. 8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena 
sinun otsallasi. 9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi. 
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Psalmi 23

ד  1  ִמְז֥מֹור ְלָדִו֑

ר׃ א ֶאְחָסֽ ֹ֣ י ל ִע֗ ה רֹ֜  ְיהָו֥
ִני׃ י ְמֻנ֣חֹות ְיַנֲהֵלֽ ִני ַעל־ֵמ֖ ֶׁשא ַיְרִּביֵצ֑ 2  ִּבְנ֣אֹות ֶּד֭

ַען ְׁשֽמֹו׃ ֶדק ְלַמ֣ ֜ ִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֗ ְנֵח֥ ב ַיֽ י ְיׁשֹוֵב֑ 3  ַנְפִׁש֥

ע  א ָר֗ יָר֤ ֶות   לֹא־ִא֘ ְך   ְּבֵג֪יא ַצְלָמ֡ י־ֵאֵל֙ 4  ַּג֤ם ִּכֽ

ִני׃ ֲחֻמֽ ָּמה ְיַנֽ ָך  ֵה֣ י  ִׁשְבְטָ֥ך ּ֜וִמְׁשַעְנֶּת֗ ה ִעָּמִד֑  ִּכי־ַאָּת֥
י   ֶגד צְֹרָר֑ ן  ֶנ֥ י׀ ֻׁשְלָח֗ ְך ְלָפַנ֙ 5  ַּתֲערֹ֬

י ְרָוָיֽה׃ י  ּכֹוִס֥ אִׁש֗ ֹ֜ ֶמן ר ְנָּת ַבֶּׁש֥  ִּדַּׁש֖
י ַחָּי֑י  ֶסד ִיְ֭רְּדפּוִני  ָּכל־ְיֵמ֣ ְך׀ ֤טֹוב ָוֶח֣ 6  ַא֤

ים׃ ֶרְך ָיִמֽ ה ְלֹא֣ הָו֗ י ְּבֵבית־ְי֜ ְוַׁשְבִּת֥
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1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu. 2 Viheriäisille niityil-
le hän vie minut lepäämään; virvoittavien vet-
ten tykö hän minut johdattaa. 3 Hän virvoittaa 
minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle 
nimensä tähden. 4 Vaikka minä vaeltaisin pime-
ässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja 
sauvasi minua lohduttavat. 5 Sinä valmistat mi-
nulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. 
Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani 
on ylitsevuotavainen. 6 Sula hyvyys ja laupeus 
seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan 
asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 
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11 Sidkia oli kahdenkymmenen yhden vuoden vanha tullessaan kuninkaak-
si, ja hän hallitsi Jerusalemissa yksitoista vuotta. 12 Hän teki sitä, mikä oli 
pahaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä: hän ei nöyrtynyt profeetta Jere-
mian edessä, jonka sana tuli Herran suusta. 13 Myöskin hän kapinoi kunin-
gas Nebukadnessaria vastaan, joka kuitenkin oli vannottanut hänet Juma-
lan kautta. Hän oli niskuri ja paadutti sydämensä, niin ettei hän kääntynyt 
Herran, Israelin Jumalan, puoleen. 14 Myös kaikki pappien päämiehet ja 
kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia 
kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittä-
nyt Jerusalemissa. 15 Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta 
alkaen, vähän väliä heille varoituksia sanansaattajainsa kautta, sillä hän 
sääli kansaansa ja asumustansa. 16 Mutta he pilkkasivat Jumalan sanan-
saattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, 
kunnes Herran viha hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua 
enää ollut. 17 Niin hän toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja 
surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössänsä eikä sääs-
tänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä; kaikki hän 
antoi tämän käsiin. 18 Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että 
pienet, ja Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä 
aarteet, kaikki hän vei Baabeliin. 19 Jumalan temppeli poltettiin, Jerusa-
lemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen 
kallisarvoiset esineet hävitettiin. 20 Ja jotka olivat säilyneet miekalta, ne 
vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja he olivat hänen ja hänen poi-
kiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan. 21 Ja niin toteu-
tui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, kunnes maa 
oli saanut hyvityksen sapateistaan niin kauan kuin se oli autiona, se lepäsi   
kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut. 22 Mutta Kooreksen, Per-
sian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi 
Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Per-
sian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja 
myös käskykirjassa julistutti näin: 23 »Näin sanoo Koores, Persian kunin-
gas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja 
hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on 
Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa 
olkoon Herra, hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne.» 
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Toinen aikakirja 36:11–23

ְך  ה ָמַל֖ ת ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔ ת ָׁשָנ֖ה ִצְדִקָּי֣הּו ְבָמְל֑כֹו ְוַאַח֤ ים ְוַאַח֛ 11  ֶּבן־ֶעְׂשִר�
 36

ע ִמִּלְפֵנ֛י ִיְרְמָי֥הּו  א ִנְכַנ֗ ֹ֣ יו ל ע ְּבֵעיֵנ֖י ְיהָו֣ה ֱאֹלָה֑ םִ׃ 12  ַוַּיַ֣עׂש ָהַר֔ ִּבירּוָׁשָלֽ
ים  אֹלִה֑ ר ִהְׁשִּבי֖עֹו ֵּבֽ ד ֲאֶׁש֥ ֶלְך ְנֽבּוַכְדֶנאַּצ֙ר ָמָר֔ ַגם ַּבֶּמ֤ ה׃ 13  ְו֠ י ְיהָוֽ יא ִמִּפ֥ ַהָּנִב֖
ם  ל׃ 14  ַּג֠ י ִיְׂשָרֵאֽ ץ ֶאת־ְלָב֔בֹו ִמּׁ֕שּוב ֶאל־ְיהָו֖ה ֱאֹלֵה֥ ַוֶּי֤ ֶקׁש ֶאת־ָעְרּפֹ֙ו ַוְיַאֵּמ֣
 ְיַטְּמאּ֙ו  ל ֹּתֲע֣בֹות ַהּגֹוִי֑ם ַוֽ ַעל ְּככֹ֖ י ַהּכֲֹהִנ֤ים ְוָהָע֙ם ִהְרּ֣בּו ִלְמָעולa־ַמ֔ ָּכל־ָׂשֵר֙
ם  י ֲאבֹוֵתיֶה� ח ְיהָו֩ה ֱאֹלֵה֙ םִ׃ 15  ַוִּיְׁשַל֡ יׁש ִּבירּוָׁשָלֽ ר ִהְקִּד֖ ה ֲאֶׁש֥ ית ְיהָו֔ ֶאת־ֵּב֣
ְה֤יּו  ל ַעל־ַעּ֖מֹו ְוַעל־ְמעֹוֽנֹו׃ 16  ַוִּיֽ י־ָחַמ֥ יו ַהְׁשֵּכ֣ם ְוָׁש֑לֹוַח ִּכֽ ם ְּבַי֥ד ַמְלָאָכ֖ ֲעֵליֶה֛
ֹות  ד ֲעל� יו ַע֠ ים ִּבְנִבָא֑ ַּתְעְּתִע֖ יו ּוִמֽ ים ְּדָבָר֔ ים ּובֹוִז֣ י ָהֱאֹלִה֔ ַמְלִעִבי֙ם ְּבַמְלֲאֵכ֣
 bֶלְך ַּכְׂשִּדִּיים ם ֶאת־ֶמ֣ ַעל ֲעֵליֶה֜ א׃ 17  ַוַּי֙ ין ַמְרֵּפֽ ֲחַמת־ְיהָו֛ה ְּבַעּ֖מֹו ַעד־ְלֵא֥
ה  ּוְבתּוָל֖ ַעל־ָּב֥חּור  ל  ָחַמ֛ א  ֹ֥ ְול ם  ִמְקָּדָׁש֔ ית  ְּבֵב֣ ֶר֙ב  ַּב֙חֶ ם  ַּבחּוֵריֶה֤ ג  ֹ֙ ַוַּיֲהר
ים  ים ְוַהְּקַטִּנ֔ ית ָהֱאֹלִהי֙ם ַהְּגדִֹל֣ י ֵּב֤ כֹל ְּכֵל֞ ן ְּבָיֽדֹו׃ 18  ְו֠ ל ָנַת֥ ׁש ַהּכֹ֖ ן ְוָיֵׁש֑ ָזֵָק֣
 ִּיְׂשְרפּ֙ו  ל׃ 19  ַוֽ יא ָבֶבֽ ל ֵהִב֥ יו ַהּכֹ֖ ֶלְך ְוָׂשָר֑ ה ְוֹאְצ֥רֹות ַהֶּמ֖ ית ְיהָו֔ ְצרֹו֙ת ֵּב֣ ְוֹאֽ
ׁש  י֙הָ ָׂשְר֣פּו ָבֵא֔ םִ ְוָכל־ַאְרְמנֹו֙תֶ ת ְירּוָׁשָל֑ ת חֹוַמ֣  ְיַנְּת֔צּו ֵא֖ ים ַוֽ ית ָהֱאֹלִה֔ ֶאת־ֵּב֣
ל  ֶרב ֶאל־ָּבֶב֑ ית ִמן־ַהֶח֖ ית׃  ס 20  ַוֶּי֛ ֶגל ַהְּׁשֵאִר֥ יָה ְלַהְׁשִחֽ י ַמֲחַמֶּד֖ ְוָכל־ְּכֵל֥
אות ְּדַבר־ְיהָו֙ה  ֹ֤ ס׃ 21  ְלַמּל ים ַעד־ְמֹ֖לְך ַמְל֥כּות ָּפָרֽ  ִּיְהיּו־֤לֹו ּוְלָבָני֙ו ַלֲעָבִד֔ ַוֽ
ָתה  ָׁשָב֔ ָהַּׁשָּמ֙ה  י  ָּכל־ְיֵמ֤ יָה  ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבתֹוֶת֑ ָהָא֖ ה  ַעד־ָרְצָת֥ הּו  ִיְרְמָי֔ י  ְּבִפ֣

ה׃  פ ים ָׁשָנֽ אות ִׁשְבִע֥ ֹ֖ ְלַמּל

יר  י ִיְרְמָי֑הּו ֵהִע֣ ה ְּבִפ֣ ס ִלְכ֥לֹות ְּדַבר־ְיהָו֖ ֶלְך ָּפַר֔ כֹוֶרׁ֙ש ֶמ֣ ת ֙לְ 22  ּוִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗

ב  ֲעֶבר־קֹו֙ל ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖ ס ַוַּיֽ ֶלְך־ָּפַר֔ ה ֶאת־֙רּו֙חַ ּ֣כֹוֶרׁש ֶמֽ ְיהָו֗
ָנַ֣תן  ֶר֙ץ  ָה֙אָ ָּכל־ַמְמְל֤כֹות  ס  ָּפַר֗ ֶלְך  ֶמ֣ ּ֣כֹוֶרׁש׀  ר  ר׃  ס 23  ּכֹה־ָאַמ֞ ֵלאֹמֽ
ר  םִ ֲאֶׁש֣ ִית ִּבירּוָׁשַל֖ ד ָעַלי֙ ִלְבֽנֹות־֣לֹו ַב֔ ִים ְוֽהּוא־ָפַָק֤ י ַהָּׁשַמ֔ י ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ ִל֗

ַעל׃ יו ִעּ֖מֹו ְוָיֽ י־ָבֶכ֣ם ִמָּכל־ַעּ֗מֹו ְיהָו�ה ֱאֹלָה֛ ה ִמֽ יהּוָד֑ ִּבֽ

a	 Ketiv	ִלְמעֹול,		qere	ִלְמָעל־.
b	 Ketiv	ַּכְׂשִּדִּיים,	qere	ים .ַּכְׂשִּד֗


