
> Olen tässä pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan käännökseen, jossa
> ei mitään merkitystä tiputeta pois, vaikka niitä sanoja ei suomen
> kielessä tarvittaisikaan. Suluissa on ilmaistu vaihtoehtoisia
> tulkintoja sanalle/lauseenosalle.
>
> Nimet olen ottanut myös suoraan englanninkielisestä versiosta
> (tosin transliteroinut y:t j:ksi); jos olisi hebreankielinen
> versio, ottaisin siitä, mutta nyt näin.

-- 
Joel Yliluoma

OIKEAMIELISEN KIRJA
1. luku

1. Ja Jumala sanoi: Tehkäämme mies (ihminen) kuvaksemme, omaksi kaltaiseksemme, ja Jumala loi miehen (ihmisen) kuvakseen.
2. Ja Jumala muodosti miehen maasta, ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja miehestä tuli elävä sielu, puhekyvyllä varustettu.
3. Ja Herra sanoi: Ei ole hyvä miehen olla yksinään; teen hänelle avun (engl. helpmeet).
4. Ja Herra saattoi Adamin päälle langeta syvän unen, ja hän nukkui, ja hän otti pois yhden hänen kylkiluista, ja rakensi sen päälle lihan, ja muodosti sen ja toi Adamin tykö, ja Adam heräsi unestaan, ja katso, hänen vieressään seisoi nainen.
5. Ja hän sanoi: Tämä on luu minun luistani ja sitä kutsuttakoon naiseksi, sillä tämä on otettu miehestä; ja Adam kutsui häntä nimellä Eve, sillä hän oli kaiken elävän äiti.
6. Ja Jumala siunasi heidät ja kutsui heidän nimiään Adam ja Eve sinä päivänä, jona hän loi heidät, ja Herra Jumala sanoi: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.
7. Ja Herra Jumala otti Adamin ja hänen vaimonsa, ja hän asetti heidät Edenin puutarhaan somistamaan sitä ja huolehtimaan siitä; ja hän komensi heitä ja sanoi heille, Jokaisesta puusta puutarhassa saatte syödä, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö, sillä sinä päivänä, jona syötte siitä, te varmasti kuolette.
8. Ja kun Jumala oli siunannut ja käskenyt heitä, hän lähti heidän tyköään, ja Adam ja hänen vaimonsa asustivat puutarhassa sen käskyn mukaan, jonka Herra oli käskenyt heille.
9. Ja käärme, jonka Jumala oli luonut heidän kanssaan maassa, tuli heidän luoksensa kiihottaakseensa heitä rikkomaan sitä Jumalan käskyä, jonka hän oli käskenyt heille.....
10. Ja käärme houkutteli ja taivutteli naista syömään tiedon puusta, ja nainen kuunteli tarkkaan käärmeen ääntä, ja hän (nainen) rikkoi Jumalan sanaa, ja otti hyvän ja pahan tiedon puusta, ja söi, ja hän otti siitä ja antoi myös hänen miehelleen ja hän (mies) söi.
11. Ja Adam ja hänen vaimonsa rikkoivat Jumalan heille käskemää käskyä, ja Jumala tiesi sen, ja hänen vihansa (suuttumuksensa) tuli sytytetyksi heitä kohtaan ja hän kirosi heidät.
12. Ja Herra Jumala ajoi heidät sinä päivänä Edenin puutarhasta, siihen maahan asti josta heidät oli otettu, ja he menivät ja asuivat idässä Edenin puutarhasta; ja Adam yhtyi vaimoonsa Eveen ja hän (nainen) synnytti kaksi poikaa ja kolme tytärtä.
13. Ja hän antoi ensiksi syntyneelle nimen Kain, sanoen: olen saanut (löytänyt) miehen Herralta, ja toiselle hän (nainen) antoi nimen Abel, sillä hän (nainen) sanoi: turhuudessa tulimme maahan, ja turhuudessa meidät siitä otetaan pois.
14. Ja pojat kasvoivat ja heidän isänsä antoi heille maata haltuunsa; ja Kain oli maan viljelijä, ja Abel oli lampaiden paimen.
15. Ja oli kulunut muutama vuosi, kun he toivat (jotakin) muistuttavan uhrin Herralle, ja Kain toi maan hedelmistä, ja Abel toi laumansa esikoisien rasvasta, ja Jumala kääntyi ja piti Abelista ja hänen uhristaan, ja tuli lankesi Herran tyköä taivaasta ja kulutti sen.
16. Ja Kainiin ja hänen uhriinsa Herra ei katsonut (kääntynyt), eikä hän siitä pitänyt (piitannut), sillä hän oli tuonut maasta huonoa hedelmää Herran eteen, ja Kain oli kateellinen veljelleen Abelille tämän takia, ja hän alkoi etsiä tekosyytä murhata hänet.
17. Ja jonkin aikaa myöhemmin, Kain ja veljensä Abel, menivät eräänä päivänä pellolle tekemään töitänsä; ja he molemmat olivat pellolla, Kain muokkaamassa ja kääntämässä maata, ja Abel ruokkimassa laumaansa; ja lauma kulki siitä missä Kain oli kääntänyt maata, ja se murehdutti kipeästi Kainia tämän (tapahtuneen) takia.
18. Ja Kain lähestyi veljeään Abelia suutuksissaan, ja hän sanoi hänelle: Mitä on minun ja sinun välilläsi (mitä pahaa olen sinulle tehnyt), että tulet oleskelemaan laumoinesi ja ruokkimaan minun maastani (maa-alueestani)?
19. Ja Abel vastasi veljelleen Kainille, ja sanoi hänelle: Mitä on minun ja sinun välilläsi (mitä pahaa olen sinulle tehnyt), että sinä syöt minun laumani lihaa ja vaatetat itsesi niiden villalla?
20. Ja nyt siksi, pane pois lampaideni villa, jolla olet vaatettanut itsesi, ja korvaa minulle niiden hedelmä ja liha, jota olet syönyt, ja kun olet tämän tehnyt, minä menen sitten pois maaltasi niin kuin sinä sanoit?
21. Ja Kain sanoi veljelleen Abelille: Varmasti jos minä murhaan sinut tänä päivänä, kuka vaatii (edellyttää) sinun veresi minulta?
22. Ja Abel vastasi Kainille, sanoen: Varmasti Jumala, joka on luonut meidät maasta, hän kostaa minut, ja hän vaatii (edellyttää) vereni sinulta, jos minut murhaat, sillä Herra on tuomari ja valtias, ja hän on se, joka kostaa (maksaa) miehelle hänen pahojen tekojensa mukaan, ja pahalle (ilkeämieliselle) miehelle sen ilkeyden mukaan, jota hän saattaa tehdä maan päällä.
23. Ja nyt, jos sinä murhaat minut täällä (tai tässä), varmasti Jumala tuntee sinun salaiset näkemyksesi (näkymäsi), ja tulee tuomitsemaan sinut sen pahan mukaan, jonka julistit (todella) tekeväsi minulle tänä päivänä.
24. Ja Kain kiireesti nousi ylös, ja otti kyntövälineensä rautaisen osan, ja yhtäkkisesti löi sillä veljeään ja hän murhasi hänet, ja Kain vuodatti veljensä Abelin veren maan päälle, ja Abelin veri virtasi maan päällä lauman edestä (edessä).
25. Ja tämän jälkeen Kain katui veljensä murhaamista, ja hän oli surullisen murheellinen, ja hän itki hänen tähtensä ja se piinasi häntä ylen paljon.
26. Ja Kain nousi ylös ja kaivoi peltoon kuopan, johon hän pani veljensä ruumiin, ja hän käänsi tomun sen päälle.
27. Ja Herra tiesi, mitä Kain oli tehnyt hänen veljelleen, ja Herra ilmestyi Kainille ja sanoi hänelle: Missä on Abel, veljesi joka oli sinun kanssasi?
28. Ja Kain teeskenteli, ja sanoi: En minä tiedä, olenko minä veljeni vartija? Ja Herra sanoi hänelle: Mitä sinä olet tehnyt? Sinun veljesi veren ääni huutaa minulle maasta, jossa sinä hänet murhasit.
29. Sillä sinä olet murhannut sinun veljesi ja olet teeskennellyt minun edessäni, ja kuvittelit sinun sydämessäsi, että minä en nähnyt sinua, enkä tiennyt kaikkia sinun tekemisiäsi.
30. Mutta sinä teit tämän ja murhasit veljesi syyttä (ei-minkään tähden) ja koska hän puhui sinulle oikein (tai oikealla tavalla), ja nyt, siispä, sinä ole kirottu maasta, joka avasi suunsa vastaanottaakseen sinun veljesi veren sinun kädestäsi, ja johon sinä hautasit (todella) hänet.
31. Ja käy niin, että kun sinä muokkaat sitä, se ei enää anna sinulle sen vahvuuttaan niin kuin alussa, sillä orjantappuroita ja ohdakkeita tulee maa tuottamaan, ja sinä tulet liikkumaan ja vaeltamaan maan päällä (maassa) sinun kuolemasi päivään saakka.
32. Ja tuolloin Kain lähti pois Herran läsnäolosta, siitä paikasta jossa hän oli, ja hän lähti liikkumaan ja vaeltamaan maata itään päin Eedenistä, hän ja hänen kaikki omaisuutensa.
33. Ja Kain yhtyi vaimoonsa niinä päivinä, ja hän (nainen) tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän (mies) antoi tälle nimen Enoch, sanoen: Silloin Herra alkoi antamaan hänelle levon ja rauhan (hiljaisuuden) maassa.
34. Ja tuolloin Kain myös alkoi rakentamaan kaupunkia: ja hän rakensi kaupungin ja hän nimitti kaupungin Enochiksi, poikansa nimen mukaan; sillä niinä päivinä Herra oli antanut hänelle levon maan päällä, eikä hän liikkunut ympäriinsä ja vaeltanut niinn kuin alussa.
35. Ja Irad syntyi Enochille, ja Iradille syntyi Mechujael, ja Mechujaelille syntyi Methusael.

2. luku

1. Ja oli Adamin elämän sadas kolmaskymmenes vuosi maan päällä, kun hän yhtyi taas vaimoonsa Eveen, ja hän (nainen) tuli raskaaksi ja synnytti pojan hänen (mies) kaltaiseksi ja hänen (mies) kuvaksi, ja hän (nainen) antoi hänelle (mies) nimen Seth,
sanoen: Koska Jumala on osoittanut (asettanut, määrännyt) minulle uuden siemenen Abelin sijaan,
sillä Kain on murhannut hänet.
2. Ja Seth eli sataviisi vuotta, ja hänelle syntyi poika; ja Seth antoi
hänen pojalleen nimen Enosh, sanoen: Koska tuona aikana miesten (ihmisten)
pojat alkoivat lisääntyä ja kiusaamaan sielujansa ja sydämiään rikkomalla
(käskyjä) ja kapinoimalla Jumalaa vastaan.
3. Ja oli Enoshin päivät, kun miesten (ihmisten) pojat jatkoivat
kapinoimistaan ja rikkomistaan (käskyjen) Jumalaa vastaan, kasvattaakseen
Herran vihaa (suuttumusta) miesten (ihmisten) poikia kohtaan.
4. Ja miesten (ihmisten) pojat menivät ja palvelivat muita jumalia, ja he
unohtivat Herran, joka oli luonut heidät maassa: ja niinä päivinä miesten
(ihmisten) pojat tekivät kuvia (kuvatuksia) pronssista ja raudasta, puusta ja kivestä,
ja he kumarsivat ja palvelivat niitä.
5. Ja jokainen mies teki jumalan itselleen (teki hänen jumalansa) ja he
kumarsivat niille, ja miesten (ihmisten) pojat hylkäsivät Herran kaikkina
Enoshin ja hänen lapsiensa päivinä; ja Herran viha (suuttumus) syttyi heidän
tekojensa tähden ja heidän maan päällä (maassa) tekemiensä inhottavuuksien tähden.
6. Ja Herra saattoi (aiheutti) Gihonin joen vesien hukuttaa heidät, ja hän
tuhosi ja kulutti heidät, ja hän tuhosi kolmannesosan maasta, mutta siitä
huolimatta miesten (ihmisten) pojat eivät kääntyneet pahoilta teiltään,
ja heidän kätensä olivat yhä ojennetut tekemään pahaa Herran katseen alla (katseessa).
7. Ja sinä päivänä ei ollut maassa kylvämistä eikä niittämistä; eikä ollut
ruokaa miesten (ihmisten) pojille, ja nälänhätä oli erittäin suuri niinä päivinä.
8. Ja siemen, jonka he kylvivät niinä päivän maahan, tuotti okaita,
orjantappuroita ja piikikkäitä pensaita, sillä Adamin päiviltä oli tämä
julistus maata koskien, Jumalan kirouksesta, jolla hän kirosi maan,
sen synnin tähden, jolla Adam oli tehnyt syntiä Herran edessä.
9. Ja kun miehet jatkoivat kapinoimistaan ja rikkomistaan (käskyjen)
Jumalaa vastaan, ja teidensä turmelemistaan, tuli maasta myös turmeltunut.
10. Ja Enosh eli yhdeksänkymmentä yhdeksän vuotta, ja hänelle syntyi Kainan;
11. Ja Kainan kasvoi, ja hän oli neljäkymmentä vuotta vanha, ja hänestä tuli
viisas, ja hänellä oli tietoa ja taitoa kaikessa viisaudessaan, ja hän
hallitsi kaikkia miesten (ihmisten) poikia, ja hän johti miesten (ihmisten)
poikia viisauteen ja tietoon; sillä Kainan oli hyvin viisas mies, ja hänellä oli
ymmärrys kaikessa viisaudessa, ja hänen viisaudellaan hän hallitsi henkiä ja demoneita;
12. Ja Kainan tiesi viisautensa kautta, että Jumala tulisi tuhoamaan miesten
(ihmisten) pojat syntiensä tähden maan päällä, ja että Herra tulisi
myöhempinä päivinä tuomaan tulvavedet heidän yllensä.
13. Ja niinä päivinä Kainan kirjoitti kivitauluille, mitä tulisi tapahtumaan
tulevana aikana, ja hän pani ne hänen aarteisiinsa (aarteidensa keskelle).
14. Ja Kainan hallitsi koko maata, ja hän käänsi joitakin miesten (ihmisten)
poikia Jumalan palvelemiseen.
15. Ja kun Kainan oli seitsemänkymmentä vuotta vanha, hänelle syntyi kolme
poikaa ja kaksi tytärtä.
16. Ja nämä ovat Kainanin lasten nimet; esikoisen nimi Mahlallel, toinen
Enan, kolmas Mered, ja heidän siskonsa olivat Adah ja Zillah; nämä ovat ne viisi
Kainanin lasta, jotka hänelle syntyi.
17. Ja Lamech, Methusaelin poika, tuli Kainanin sukulaiseksi naimisen
(avioliiton) kautta, ja hän otti hänen kaksi tytärtään hänen vaimoikseen,
ja Adah tuli raskaaksi ja synnytti pojan Lamechille, ja hän (nainen) antoi
hänelle nimen Jabal.
18. Ja hän tuli uudelleen raskaaksi ja synntti pojan, ja antoi hänelle nimen
Jubal; ja Zillah, hänen (nainen) siskonsa, oli hedelmätön niinä päivinä,
eikä tällä ollut jälkeläisiä.
19. Sillä niinä päivinä miesten (ihmisten) pojat alkoivat rikkoa Jumalaa
vastaan (engl. trespass = kulkea luvatta jonkin alueen läpi), ja rikkomaan
niitä käskyjä jotka hän oli antanut Adamille, olemaan hedelmälliset ja
lisääntymään maan päällä.
20. Ja jotkut miesten (ihmisten) pojista juottivat vaimoilleen juoman, joka
teki heistä (vaimoista) hedelmättömät, jotta nämä säilyttäisivät muotonsa
eikä näiden kaunis hahmonsa häipyisi.
21. Ja kun miesten (ihmisten) pojat juottivat vaimojaan, Zillah joi heidän
kanssaan.
22. Ja lapsia synnyttävät naiset olivat miestensä (aviomiestensä) silmissä iljetyksiä
leskinä, heidän miestensä (aviomiestensä) eläessä, sillä vain hedelmättömiin
he olivat kiintyneitä.
23. Ja päivien ja vuosien lopulla, kun Zillahista tuli vanha, Herra avasi
hänen kohtunsa.
24. Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja hän antoi hänelle nimen Tubal
Kain, sanoen: Kuihduttuani pois olen saanut (löytänyt) hänet
Kaikkivaltiaalta Jumalalta.
25. Ja hän tuli taas raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän antoi hänelle
nimen Naamah, sillä hän sanoi: Kuihduttuani pois olen saanut (löytänyt)
mielihyvän ja ilahtumisen.
26. Ja Lamech oli vanha ja pitkälle ehtinyt vuosissa, ja hänen silmänsä
olivat himmeät eikä hän pystynyt näkemään, ja Tubal Kain, hänen poikansa,
johdatti häntä, ja eräänä päivänä kun Lamech meni pellolle ja hänen poikansa Tubal Kain
oli hänen kanssaan, ja heidän puhuessaan pellolla kävellessään, Kain, Adamin
poika, lähestyi heitä; sillä Lamech oli hyvin vanha eikä voinut nähdä
paljoa, ja hänen poikansa Tubal Kain oli hyvin nuori.
27. Ja Tubal Kain kehotti isäänsä nostamaan jousensa, ja nuolilla hän iski
kuoliaaksi Kainin, joka oli vielä kaukana, ja hän murhasi hänet, sillä
heistä hän näytti eläimeltä.
28. Ja nuolet tunkeutuivat Kainin ruumiiseen, vaikka hän oli kaukana heistä,
ja hän kaatui maahan ja kuoli.
29. Ja Herra kosti (maksoi ansionsa mukaan) Kainin pahan hänen ilkeytensä tähden,
jonka hän oli tehnyt veljelleen Abelille, Herran sanan mukaisesti, jonka hän
oli puhunut.
30. Ja Kainin kuoltua Lamech ja Tubal menivät katsomaan surmaamaansa
eläintä, ja he näkivät, katso, Kain, heidän isoisänsä, oli kuolleeksi
kaatuneena maan päällä.
31. Ja Lamech oli erittäin murheellinen tämän tekemisestä, ja lyöden hänen
kätensä yhteen hän iski hänen poikaansa ja aiheutti hänen kuolemansa.
32. Ja Lamechin vaimot kuulivat, mitä Lamech oli tehnyt, ja he aikoivat
tappaa hänet.
33. Ja Lamechin vaimot vihasivat häntä siitä päivästä, koska hän murhasi
Kainin ja Tubal Kainin, ja Lamechin vaimot erosivat hänestä, eivätkä
kuunnelleet häntä niinä päivinä.
34. Ja Lamech tuli vaimojensa tykö, ja hän painosti heitä kuulemaan häntä tästä asiasta.
35. Ja hän sanoi vaimoilleen Adahille ja Zillahille: Kuulkaa minun ääneni,
Oi Lamechin vaimot, seuratkaa minun sanojani, sillä nyt te olette
kuvitelleet ja sanoneet, että murhasin miehen haavoillani (wounds),
ja lapsen jolla on minun raitani (tai lapsen raidoillani), vaikka
he eivät olleet tehneet väkivaltaa, mutta tietäkää varmasti, että minä
olen vanha ja harmaapäinen, ja että minun silmäni ovat raskaat iän tähden,
ja tein tämän tietämättäni.
36. Ja Lamechin vaimot kuuntelivat häntä tässä asiassa, ja he palasivat
hänelle Adamin neuvon tähden, mutta he eivät synnyttäeen lapsia hänelle
siitä lähtien, tietäen, että Jumalan viha (suuttumus) oli kasvamassa
niinä päivinä miesten (ihmisten) poikia vastaan, tuhotakseen heidät
tulvavesillä heidän pahojen tekojensa tähden.
37. Ja Kainanin poika Mahlallel eli kuusikymmentäviisi vuotta ja hänelle
syntyi Jared; ja Jared eli kuusikymmentäkaksi vuotta ja hänelle syntyi
Enoch.

3. luku

1. Ja Enoch eli kuusikymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi Methuselah; ja Enoch käveli Jumalan kanssa Methuselahin saatuaan, ja hän palveli Herraa, ja halveksi miesten (ihmisten) pahoja teitä. 
2. Ja Enochin sielu oli kietoutunut Herran ohjeisiin, tietoon ja ymmärtämiseen; ja hän viisaasti vetäytyi pois miesten (ihmisten) poikien keskuudesta, ja salasi itsensä heiltä monen päivän ajan. 
3. Ja monen vuoden kuluttua, hänen ollessaan palvelemassa Herraa, ja rukoilemassa hänen edessään hänen kotonaan, Herran enkeli kutsui häntä Taivaasta, ja hän sanoi: Tässä minä olen. 
4. Ja hän sanoi: Nouse, lähde sinun kotasi ja siitä paikasta, jossa piileskelet, ja ilmesty miesten (ihmisten) pojille, opettaaksesi heitä siitä miten heidän pitäisi mennä ja mikä työ heidän pitäisi saada aikaiseksi, astuakseen Jumalan teille. 
5. Ja Enoch nousi ylös Jumalan sanan mukaisesti, ja lähti hänen talostaan, ja paikastaan ja kammiostaan jossa hän oli piileskellyt; ja hän meni miesten (ihmisten) poikien tykö ja opetti heille Herran teistä, ja tuolloin kokosi miesten (ihmisten) pojat, ja perehdytti heidät Herran ohjeeseen. 
6. Ja hän määräsi, että kaikkialla, missä miesten (ihmisten) pojat asuvat, tulisi julistettaman, sanoen: Missä on mies (ihminen), joka haluaa tuntea Herran tiet ja hyvät teot (tai Herran ja hyvien tekojen tiet)? Tulkoon hän Enochin luo. 
7. Ja kaikki miesten (ihmisten) pojat sitten kokoontuivat hänen luokseen, sillä kaikki, jotka halusivat tätä asiaa, menivät Enochin tykö, ja Enoch hallitsi miesten (ihmisten) poikia Herran sanan mukaisesti, ja he tulivat ja kumarsivat hänelle ja kuulivat hänen sanaansa. 
8. Ja Herran henki oli Enochin yllä, ja hän opetti kaikille miehilleen Jumalan viisauden ja hänen tiensä, ja miesten (ihmisten) pojat palvelivat Herraa kaikkien Enochin päivien ajan, ja he tulivat kuulemaan hänen viisauttaan. 
9. Ja kaikki miesten (ihmisten) poikien kuninkaat, ensimmäiset sekä viimeiset, yhdessä prinsseineen ja tuomareineen, tulivat Enochin luokse, kun he kuulivat hänen viisaudestaan, ja he kumarsivat hänelle, ja he myöskin vaativat (edellyttivät) hänen hallitsevan heitä, mihin hän suostui. 
10. Ja he kokoontuivat kaikkinensa, satakolmekymmentä kuningasta ja prinssiä, ja he tekivät Enochista kuninkaansa, ja kaikki olivat hänen voimansa ja käskynsä alla. 
11. Ja Enoch opetti heille viisautta, tietoa, ja Herran teitä; ja hän teki rauhan heidän keskelleen, ja rauha oli koko maassa Enochin elämän ajan. 
12. Ja Enoch hallitsi miesten (ihmisten) poikia kahdensadan ja neljänkymmenenkolmen vuoden ajan, ja hän teki oikeuden ja vanhurskauden kaiken kansansa kanssa, ja hän johdatti heitä Herran teissä. 
13. Ja nämä ovat Enochin, Methuselahin, Elishan ja Elimelechin sukupolvet, kolme poikaa (vaihtoehtoinen käännös: Enochin sukupolvet, Methuselah, Elisha, ja Elimelech, kolme poikaa); ja heidän siskonsa olivat Melka ja Nahmah, ja Methuselah eli kahdeksankymmentäseitsemän vuotta ja hänelle syntyi Lamech. 
14. Ja oli Lamechin elämän viideskymmeneskuudes vuosi, kun Adam kuoli; yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta vanha oli hän kuollessaan, ja hänen kaksi poikaansa, Enochin ja tämän pojan Methuselahin kanssa, hautasivat hänet ylen loistokkaasti, niin kuin kuninkaat haudataan, luolaan, jonka Jumala oli osoittanut (kertonut) hänelle. 
15. Ja siinä paikassa kaikki miesten (ihmisten) pojat ryhtyivät suureen valitukseen (suruun) ja itkuun Adamin tähden; siitä on sen tähden tullut tapa miesten (ihmisten) poikien kesken tähän päivään asti. 
16. Ja Adam kuoli, koska hän söi tiedon puusta; hän, ja hänen lapsensa hänen jälkeensä, kuten Herra Jumala oli puhunut. 
17. Ja oli Adamin kuoleman vuosi, joka oli Enochin hallituksen kahdessadas neljäskymmeneskolmas vuosi, kun Enoch päätti erottaa itsensä miesten (ihmisten) pojista ja salata itsensä, kuten alussa, palvellakseen Herraa. 
18. Ja Enoch teki niin, mutta ei täysin salannut itseään heiltä, mutta pysytteli poissa miesten (ihmisten) pojilta kolmen päivän ajan, ja sitten meni heidän tykönsä yhdeksi päiväksi. 
19. Ja niiden kolmen päivän ajan, joina hän oli kammiossaan, hän rukoili ja ylisti Herraa, Jumalaansa, ja päivänä jona hän lähti ja ilmestyi alamaisilleen, hän opetti heille Herran teistä, ja he kaikki kysyivät häneltä Herrasta josta hän kertoi heille. 
20. Ja hän teki tähän tapaan monen vuoden ajan, ja sitten hän piiloutui kuudeksi päiväksi, ja ilmestyi hänen kansalleen yhtenä päivänä seitsemästä; ja sen jälkeen kerran kuukaudessa, ja sitten kerran vuodessa, kunnes kaikki kuninkaat, prinssit, ja miesten (ihmisten) pojat etsivät häntä, ja halusivat taas nähdä Enochin kasvot, ja kuulla hänen sanaansa; mutta he eivät voineet, sillä kaikki miesten (ihmisten) pojat pelkäsivät Enochia suuresti, ja he pelkäsivät lähestyä häntä sen jumalallisen kunnioituksen tähden, joka sijaitsi hänen kasvoillaan; siksi ei kukaan pystynyt katsomaan häntä, peläten että mahdollisesti tulisi rangaistuksi ja kuolisi. 
21. Ja kaikki kuninkaat ja prinssit päättivät koota miesten (ihmisten) pojat, ja tulla Enochin luokse, ajatellen, että he saattaisivat kaikki puhua hänelle heti kun hän tulee esiin heidän keskelleen, ja niin he tekivät. 
22. Ja tuli päivä, kun Enoch tuli esiin, ja he kaikki kokoontuivat ja tulivat hänen tykönsä, ja Enoch puhui heille Herran sanoja ja opetti heille viisautta ja tietoa, he kumarsivat hänen edessään ja sanoivat: Eläköön kuningas! Eläköön kuningas! (lit. Saakoon kuningas elää!) 
23. Ja joskus myöhemmin, kun kuninkaat ja prinssit ja miesten (ihmisten) pojat olivat puhumassa Enochille, ja Enoch oli opettamassa heille Jumalan teitä, katso, Herran enkeli sitten kutsui Enochin taivaaseen, ja tahtoi tuoda hänet ylös taivaaseen, hallitsemaan siellä Jumalan poikia, niin kuin hän oli hallinnut miesten (ihmisten) poikia maan päällä. 
24. Kun tuolloin Enoch kuuli tämän, hän meni, ja kokosi kaikki maan asukkaat, ja opetti heille viisautta ja tietoa ja antoi heille jumalalliset ohjeet, ja hän sanoi heille: Minut on vaadittu nousemaan taivaaseen, enkä täten tiedä, minä päivänä lähden. 
25. Ja nyt siksi minä opetan teille viisautta ja tietoa ja annan teille ohjeen ennen kuin minä jätän teidät, siitä miten teidän tulee toimia maan päällä, jossa elätte; ja niin hän teki. 
26. Ja hän opetti heille viisautta ja tietoa, ja antoi heille ohjeen, ja hän torui heitä, ja hän asetti heille lakeja ja päätöksiä (tuomioita) tehtäväksi maan päällä, ja hän teki rauhan heidän keskelleen (tai keskellään), ja opetti heille ikuisen (alati jatkuvan) elämän, ja asui heidän keskellään jonkin aikaa opettaen heille kaikkia näitä asioita. 
27. Ja tuona aikana miesten (ihmisten) pojat olivat Enochin kanssa, ja Enoch puhui heille, ja he kohottivat katseensa, ja suuren hevosen kaltainen laskeutui taivaasta, ja hevonen asteli ilmassa; 
28. Ja he kertoivat Enochille mitä olivat nähneet, ja Enoch sanoi heille: Minun tähteni tämä hevonen laskeutuu alas maahan; on tullut aika minun lähteä teidän luota, enkä enää ole teidän nähtävänä. 
29. Ja hevonen laskeutui silloin ja seisoi Enochin edessä, ja kaikki miesten (ihmisten) pojat, jotka olivat Enochin kanssa, näkivät hänet (mies). 
30. Ja Enoch sitten taas määräsi julistettavan ääneen, sanoen: Missä vain on mies, joka iloitsee Herran hänen Jumalansa teiden tuntemisesta, tulkoon hän tänä päivänä Enochin luokse, ennen kuin hänet viedään meliltä. 
31. Ja kaikki miesten (ihmisten) pojat kokoontuivat ja tulivat Enochin luokse tuona päivänä; kaikki maan kuninkaat prinsseineen ja neuvonantajineen pysyivät hänen kanssaan tuona päivänä; ja Enoch sitten opetti miesten (ihmisten) pojille viisautta ja tietoa, ja antoi heille jumalallisen ohjeen; ja hän pyysi (toivotti) heitä palvelemaan Herraa ja kävelemään hänen teissään heidän elämiensä kaikkina päivinä, ja hän jatkoi rauhan tekemistä heidän keskellään. 
32. Ja sen jälkeen tapahtui, että hän nousi ylös ja ratsasti hevosta; ja hän meni eteenpäin, ja kaikki miesten (ihmisten) pojat hänen perässään, noin kahdeksansataa tuhatta miestä; ja he menivät hänen mukanaan yhden pävän matkalle. 
33. Ja toisena päivänä hän sanoi heille: Palatkaa kotiinne telttoihinne, miksi menette (vaihtoehtoinen käännös: voisitteko lähteä)? ehkä kuolette; ja osa heistä lähti hänen tyköään, ja ne, jotka jäivät, lähtivät hänen kanssaan kuuden päivän matkalle; ja Enoch sanoi heille joka päivä: Palatkaa telttoihinne, tai saatatte kuolla; mutta he eivät halunneet palata, ja he menivät hänen kanssaan. 
34. Ja kuudentena päivänä osa miehistä pysyi ja tarrautui häneen, ja he sanoivat hänelle: Me menemme sinun kanssasi sinne paikkaan minne sinä menet; niin kuin Herra elää, vain kuolema saa erottaa meidät. 
35. Ja he halusivat (heillä oli hinku) niin kovasti mennä hänen kanssaan, että hän lakkasi puhumasta heille; ja he menivät hänen peräänsä eivätkä palanneet; 
36. Ja kun kuninkaat palasivat, he panivat kansan määrän laskettavaksi, tietääkseen mikä oli se jäljelle jääneiden miesten lukumäärä, jotka lähtivät Enochin mukaan; ja se oli seitsemäntenä päivänä, kun Enoch nousi taivaaseen tuulenpyörteessä, hevosten ja tulisten kärryjen kanssa. 
37. Ja kahdeksantena päivänä kaikki kuninkaat, jotka olivat olleet Enochin kanssa, lähettivät (engl. sent) hakemaan takaisin sen miesten lukumäärän, jotka olivat Enochin kanssa, siitä paikasta, jossa hän nousi taivaaseen. 
38. Ja kaikki nuo kuninkaat menivät siihen paikkaan, ja he löysivät, että maa siellä oli täynnä lunta, ja lumen päällä oli suuria lumisia kiviä (tai lumikiviä, lumesta tehtyjä kiviä), ja he sanoivat toinen toisilleen: Tule, murtautukaamme läpi lumen ja nähkäämme; ehkä ne miehet, jotka jäivät Enochin kanssa, ovat kuolleet, ja ovat nyt lumisten kivien alla, ja he etsivät, mutta eivät voineet löytää häntä, sillä hän oli noussut taivaaseen.

4. luku

1. Ja kaikki ne päivät, joina Enoch eli maan päällä, olivat kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta.
2. Ja kun Enoch oli noussut taivaaseen, kaikki maan kuninkaat nousivat, ja ottivat Methuselahin, hänen poikansa, ja voitelivat hänet,
ja asettivat hänet hallitsemaan heitä isänsä sijaan.
3. Ja Methuselah toimi oikeamielisesti Jumalan silmissä, kuten hänen isänsä Enoch oli opettanut häntä,
ja niin hänkin koko elämänsä ajan opetti miesten (ihmisten) poikia viisautta, tietoa ja Jumalan pelkoa,
ja hän ei kääntynyt hyvältä tieltä oikealle eikä vasemmalle.
4. Mutta Methusalahin myöhempinä päivinä miesten (ihmisten) pojat kääntyivät Herran luota, ja
turmelivat maan, ja ryöstivät ja ryöväsivät toisiaan, ja kapinoivat Jumalaa vastaan ja rikkoivat (käskyjä),
ja he turmelivat heidän tiensä, eivätkä kuunnelleet Methuselahin ääntä, vaan kapinoivat häntä vastaan.
5. Ja Herra oli äärimmäisen raivostunut heitä kohtaan, ja Herra jatkoi siemenen tuhoamista
niinä päivinä, niin ettei ollut kylvämistä eikä niittämistä maan päällä.
6. Sillä kun he kylvivät maata, jotta he saattaisivat saada ruokaa tuekseen, katso, orjantappuroita
ja ohdakkeita kasvoi, mitä he eivät olleet kylväneet.
7. Ja silti miesten (ihmisten) pojat eivät kääntyneet pahoilta teiltään, ja heidän kätensä olivat
yhä ojennetut tekemään pahaa Herran katseen alla (katseessa), ja he ärsyttivät Herraa pahoilla
teillään, ja Herra oli ylen raivostunut, ja katui, että hän oli luonut (tehnyt) miehen (ihmisen).
8. Ja hän päätti tuhota ja hävittää heidät, ja hän teki niin.
9. Ja niinä päivinä, kun Lamech, Methuselahin poika, oli satakuusikymmentä vuotta vanha, Seth, Adamin poika, kuoli.
10. Ja kaikki ne päivät, joina Seth eli, olivat yhdeksänsataa kaksikymmentä vuotta, ja hän kuoli.
11. Ja Lamech oli satakahdeksankymmentä vuotta vanha, kun hän otti Ashmuan, setänsä Enochin pojan
Elishaan tyttären, ja hän (nainen) tuli raskaaksi.
12. Ja tuolloin miesten (ihmisten) pojat kylvivät maata, ja vain vähän ruokaa syntyi, mutta silti miesten (ihmisten)
pojat eivät kääntyneet pahoilta teiltään, ja he rikkoivat (käskyjä) ja kapinoivat Jumalaa vastaan.
13. Ja Lamechin vaimo tuli raskaaksi ja synnytti hänelle (mies) pojan silloin, vuoden vaihteessa.
14. Ja Methuselah antoi hänelle nimen Noah, sanoen: Maa oli hänen päivinään levossa ja vapaa turmeluksesta,
ja Lamech, hänen isänsä, antoi hänelle nimen Menachem, sanoen: Tämä lohduttaa meitä meidän töissämme
ja vaivaisessa uurastuksessamme maassa, jonka Jumala on kironnut.
15. Ja kaikki miesten (ihmisten) pojat erosivat Herran teiltä niinä päivinä, heidän lisääntyessään
maan kasvojen päällä pojin ja tyttärin, ja he opettivat toinen toisilleen pahoja käytäntöjään, ja
jatkoivat syntiensä tekemistä Herran edessä.
16. Ja jokainen mies teki itselleen jumalan, ja he ryöstivät ja ryöväsivät jokaisen miehen, hänen
naapurinsa, niin kuin sukulaisensakin (vaihtoehtoinen käännös: he ryöstivät ja ryöväsivät, jokainen
mies, tämän naapuri ja sukulainenkin), ja he turmelivat maan, ja maa oli täynnä väkivaltaa.
17. Ja heidän tuomarinsa ja hallitsijansa menivät miesten (ihmisten) tyttärien tykö ja ottivat
heidän vaimonsa voimalla miehiltään valintansa mukaan, ja miesten (ihmisten) pojat niinä päivinä
otti maan karjasta, peltojen pedoista ja ilmojen siipikarjasta, ja opetti yhden lajin eläinten
toisen kanssa sekoitusta, ärsyttääkseen siten Herraa; ja Jumala näki koko maan, ja se oli turmeltunut,
sillä kaikki liha oli turmellut tiensä maan päällä, kaikki miehet (ihmiset) ja kaikki eläimet.
18. Ja Herra sanoi: Minä pyyhin pois miehen (ihmisen), jonka minä loin, maan päältä, totisesti,
miehestä (ihmisestä) ilmojen lintuihin, yhdessä karjan ja pelloilla elävien petojen kanssa, sillä
kadun, että loin ne.
19. Ja kaikki miehet (ihmiset), jotka kulkivat Herran teitä, kuolivat niinä päivinä, ennen
kuin Herra saattoi pahuuden miehen (ihmisen) päälle jonka hän oli päättänyt (julistanut), sillä tämä oli
Herralta, jotta he eivät näkisi pahuutta, jonka Herra puhui koskien misten (ihmisten) poikia.
20. Ja Noah sai (löysi) armon Herran katseessa (silmissä), ja Herra valitsi hänet ja hänen
lapsensa kasvattamaan siemenensä koko maan kasvojen päällä.

5. luku

1. Ja se oli Noahin elämän kahdeksantenakymmenentenäneljäntenä vuotena, kun Enoch, Sethin poika, kuoli;
hän oli kuollessaan yhdeksänsataa viisi vuotta vanha.
2. Ja sadantenaseitsemäntenäkymmenentenäyhdeksäntenä vuotena Noahin elämästä, Kainan, Enoshin poika, kuoli;
ja kaikki Kainanin päivät olivat yhdeksänsataa kymmenen vuotta, ja hän kuoli.
3. Ja kahdentenasadantenakolmantenakymmenentenäneljäntenä vuotena Noahin elämästä, Mahlallel, Kainanin poika, kuoli;
ja Mahlallelin päivät olivat kahdeksansataa yhdeksänkymmentäviisi vuotta, ja hän kuoli.
4. Ja Jared, Mahlallelin poika, kuoli niinä päivinä, kolmantenasadantena kolmantenakymmenentenä kuudentena vuotena Noahin elämästä;
ja kaikki Jaredin päivät olivat yhdeksänsataa kuusikymmentäkaksi vuotta, ja hän kuoli.
5. Ja kaikki, ketkä seurasivat Herraa, kuolivat niinä päivinä, ennen kuin he näkivät sen pahan, jonka Jumala
päätti (julisti) tekevänsä maan päällä.
6. Ja monien vuosien kuluttua, Noahin elämän neljäntenäsadantenakahdeksantena vuotena, kun kaikki nuo miehet,
jotka seurasivat Herraa, olivat kuolleet miesten (ihmisten) poikien keskuudesta, ja vain Methuselah
oli silloin jäljellä, Jumala sanoi Noahille ja Methuselahille, sanoen:
7. Puhukaa, ja julistakaa miesten (ihmisten) pojille, sanoen: Näin sanoo Herra: Palatkaa pahoilta
teiltänne ja hylätkää tekonne, ja Herra katuu sitä pahaa, jonka hän on päättänyt (julistanut) tehdä
teille, jotta niin ei tulisi tapahtumaan.
8. Sillä näin sanoo Herra: Katso, minä annan teille sadan kahdenkymmenen vuoden ajanjakson; jos te
käännytte puoleeni ja hylkäätte pahat tienne, niin silloin minäkin käännyn pois siitä pahasta, jonka
kerroin teille, ja sitä ei tule olemaan, sanoo Herra.
9. Ja Noah ja Methuselah puhuivat kaikki Herran sanat miesten (ihmisten) pojille, päivä päivän perään, jatkuvasti puhuen heille.
10. Mutta miesten (ihmisten) pojat eivät kuulleet heitä, eivätkä kääntäneet korviaan heidän sanoilleen, ja he olivat uppiniskaisia.
11. Ja Herra myönsi heille sadan kahdenkymmenenvuoden ajanjakson, sanoen: Jos he kääntyvät, silloin Jumala katuu
pahaa, ettei tuhoaisi maata.
12. Noah, Lamechin poika, pidättäytyi ottamasta vaimoa niinä päivinä, saadakseen lapsia, sillä
hän sanoi: Varmasti Jumala nyt tuhoaa maan; mitä varten minä sitten saisin lapsia?
13. Ja Noah oli rehellinen mies, hän oli täydellinen sukupolvessaan, ja Herra valitsi hänet kasvattamaan siemen
hänen siemenistään maan kasvojen päällä.
14. Ja Herra sanoi Noahille: Ota vaimo, ja hanki lapsia, sillä minä olen nähnyt sinut vanhurskaaksi minun edessäni tässä sukupolvessa.
15. Ja sinä tulet kasvattamaan siemenen, ja sinun lapsesi sinun kanssasi, maan keskellä; ja Noah meni, ja otti vaimon,
ja hän valitsi Naamahin, Enochin tyttären, ja hän (nainen) oli viisisataa kahdeksankymmentä vuotta vanha.
16. Ja Noah oli neljäsataa yhdeksänkymmentäkahdeksan vuotta vanha, kun hän otti Naamahin vaimoksi.
17. Ja Naamah tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän (mies) antoi hänelle (mies) nimen Jafeth,
sanoen: Jumala on suurentanut minun maassa; ja hän (nainen) tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan,
ja hän (mies) antoi hänelle (mies) nimen Shem, sanoen: Jumala on tehnyt minusta jäännökse, kasvattamaan
siemenen maan keskelä.
18. Ja Noah oli viisisataakaksi vuotta vanha, kun Naamah synnytti Shemin, ja pojat kasvoivat, ja menivät Herran teissä,
kaikessa mitä Methuselah ja heidän isänsä Noah opetti heille.
19. Ja Lamech, Noahin isä, kuoli niinä päivinä; vaikkakin totisesti, hän ei kulkenut koko sydämestään
isänsä teillä, ja hän kuoli sadantena yhdeksäntenäkymmenentenäviidentenä vuotena Noahin elämää.
20. Ja kaikki Lamechin päivät olivat seitsemänsataaseitsemänkymmentä vuotta, ja hän kuoli.
21. Ja kaikki miesten (ihmisten) pojat, jotka tunsivat Herran, kuolivat tuona vuonna ennen kuin Herra
toi pahan heidän päällensä; sillä Herra tahtoi heidän kuolevan, jotteivät katsoisi (todistaisi) sitä
pahaa, jonka Herra toisi heidän veljiensä ja siskojensa päälle, niin kuin hän oli päättänyt (julistanut) tehdä.
22. Tuolloin Herra sanoi Noahille ja Methuselahille: Astukaa esiin, ja julistakaan miesten (ihmisten) pojille
kaikki ne sanat, jotka puhuin teille näinä päivinä, siltä varalta että he kääntyisivät pahoilta teiltään,
ja minä silloin kadun sitä pahaa, enkä tuo sitä.
23. Ja Noah ja Methuselah seisoivat esillä, ja sanoivat miesten (ihmisten) poikien korville kaiken sen
minkä Jumala oli puhunut heitä koskien.
24. Mutta miesten (ihmisten) pojat eivät kuunnelleet, eivätkä he kääntäneet korviaan kaikelle heidän julistukselleen.
25. Ja tämän jälkeen tapahtui että Herra sanoi Noahille: Kaiken lihan loppu on tullut eteeni, heidän pahojen tekojensa tähden,
ja katso, minä tulen tuhoamaan maan.
26. Mutta sinä hanki itsellesi gofer-puita, ja mene tiettyyn paikkaan ja tee suuri arkki, ja aseta se siihen paikkaan.
27. Ja tee siitä tällainen: kolmesataa kyynärää pituudeltaan, viisikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea.
28. Ja tee itsellesi ovi, sivulta aukinainen, ja kyynärään valmista ylläoleva (to a cubit thou shalt finish above),
ja päällystä se sisältä ja ulkoa tervalla.
29. Ja katso, minä tuon maan ylle tulvavedet, ja kaikki liha tuhoutukoon; kaikki, kaikki maan päällä oleva taivaan alla
olevasta tulee häviämään.
30. Ja sinä ja sinun perhekuntasi menkää, ja kerätkää kaksi paria (tai kaksipari) jokaista elävää asiaa, mies ja nainen,
ja tuokaa ne arkkiin, kasvattaaksenne niistä siemen maan päälle.
31. Ja kerää kaikki ruoka, jota kaikki eläimet syövät, jotta olisi ruokaa sinulle ja niille.
32. Ja valitse pojillesi kolme neitoa, miesten (ihmisten) tyttäristä, ja heistä tulkoon vaimot pojillesi.
33. Ja Noah nousi, ja teki arkin, siinä paikassa jonka Jumala oli komentanut, ja Noah teki niin kuin Jumala oli häntä käskenyt.
34. Elämänsä viidentenäsadantena yhdeksäntenäkymmenentenäviidentenä vuotena Noah ryhtyi tekemään arkkia, ja
hän teki arkin viidessä vuodessa, niin kuin Herra oli määrännyt.
35. Sitten Noah otti Eliakimin, Methuselahin pojan, kolme tytärtä, vaimoiksi pojilleen, kuten Herra oli komentanut Noahia.
36. Ja tuona aikana Methuselah, Enochin poika, kuoli, ollen kuollessaan yhdeksänsataa kuusikymmentä vuotta vanha.

6. luku

1. Tuona aikana, Methuselahin kuoleman jälkeen, Herra sanoi Noahille: Mene perhekuntasi
kanssa arkkiin; katso, minä kerään luoksesi kaikki maan eläimet, peltojen pedot ja ilmojen
siipikarjat, ja ne kaikki tulevat ja ympäröivät arkin.
2. Ja sinä olet menevä ja istuva arkin ovien tykö, ja kaikki pedot, kaikki eläimet
ja kaikki siipikarjat kokoontuvat ja sijoittavat itsensä sinun eteesi, ja niistä sellaiset,
jotka tulevat ja kyyristyvät eteesi, sinä olet ottava ja antava poikiesi käsiin; he
vievät ne arkkiin, ja kaikki ne jotka seisovat edessäsi, sinä jätät.
3. Ja Herra saattoi tämän tapahtua seuraavana päivänä, ja eläimet, pedot ja siipikarja
tulivat suurin määrin ja ympäröivät arkin.
4. Ja Noah meni ja istuutui arkin ovien tykö, ja kaikesta lihasta, joka kyyristyi hänen
eteensä, hän toi arkkiin, ja kaikki jotka seisoivat hänen edessään, hän jätti maan päälle.
5. Ja naarasleijona tuli kahden poikasensa kanssa, uroksen ja naaraan, ja nämä kolme
kyyristyivät Noahin eteen, ja ne kaksi poikasta nousivat naarasleijonaa vastaan ja löivät
sitä, ja saattoivat tämän pakenemaan paikastaan, ja tämä lähti pois, ja ne palasivat paikoilleen,
ja kyyristyivät maahan Noahin edessä.
6. Ja naarasleijona juoksi pakoon ja seisoi leijonien paikassa.
7. Ja Noah näki tämän, ja ihmetteli suuresti, ja hän nousi ja otti kaksi poikasta, ja toi ne arkkiin.
8. Ja Noah toi arkkiin kaikista maan päällä olleista elävistä olennoista, ettei ollut yhtään
jälkellä muita kuin mitä Noah toi arkkiin.
9. Pareittain tuli Noahin luo arkkiin, mutta puhtaista eläimistä ja puhtaasta siipikarjasta
hän toi seitsemän paria, niin kuin Jumala oli häntä komentanut.
10. Ja kaikki eläimet, ja pedot, ja siipikarja, olivat yhä (tai paikallaan) siellä, ja ne
ympäröivät arkin kaikilta puolilta, eikä sade ollut laskeutunut ennen kuin seitsemän päivää
myöhemmin.
11. Ja sinä päivänä Herra saattoi koko maan ravisemaan, ja aurinko pimeni, ja maan
perustukset raivosivat, ja koko maata liikutettiin väkivaltaisesti, ja salamat välkkyivät,
ja ukkonen pauhasi, ja kaikki maan lähteet murrettiin (rikottiin), siten ettei sellaista
tuntenut kukaan asukas (maan) sitä ennen; ja Jumala teki tämän mahtavan teon, kauhistuttaakseen
miesten (ihmisten) poikia, jottei enää olisi pahaa maan päällä.
12. Mutta miesten (ihmisten) pojat eivät yhäkään halunneet palata pahoilta teiltään, ja he
lisäsivät Herran vihaa silloin, eivätkä suunnanneet sydäntään tähän kaikkeen.
13. Ja seitsemän päivän päästä, Noahin elämän kuudentenasadantena vuotena, tulvan vedet olivat maan päällä.
14. Ja kikki syvyyden lähteet murrettiin (rikottiin), ja taivaan ikkunat avattiin, ja sade oli
maan yllä neljäkymmentä päivää ja neljäkymentä yötä.
15. Ja Noah ja hänen perhekuntansa, ja kaikki hänen kanssaan olleet elävät olennot tulivat
arkkiin tulvan vesien tähden, ja Herra sulki hänet sisään.
16. Ja kaikki miesten (ihmisten) pojat, jotka olivat jääneet maan päälle, tulivat pahan kautta
nääntyneiksi sateen tähden, sillä vedet olivat tulossa väkivaltaisemmin maan ylle, ja eläimet
ja pedot ympäröivät yhä arkkia.
17. Ja miesten (ihmisten) pojat koontuivat yteen, noin seitsemänsataa tuhatta miestä ja naista,
ja he tulivat Noahin luokse arkille.
18. Ja he kutsuivat Noahia, sanoen: Avaa meille, että voisimme tulla sinun luoksesi arkkiin -- ja miksi meidän pitäisi kuolla?
19. Ja Noah vastasi heille arkista kovalla äänellä, sanoen: Ettekö ole kaikki kapinoineet Herraa vastaan,
ja sanoneet ettei häntä ole olemassa? ja siksi Herra toi teidän päällenne tämän pahan, tuhotakseen
ja leikatakseen teidät pois maan kasvoilta.
20. Eikö tämä ole sitä, mitä minä puhuin teille satakaksikymmentä vuotta sitten, ja te ette kuunnelleet Herran ääntä, ja nytkö te haluatte elää maan päällä?
21. Ja he sanoivat Noahille: Me olemme valmiita palaamaan Herran tykö; avaa vain meille, jotta voisimme elää emmekä kuolla.
22. Ja Noah vastasi heille, sanoen: Katsokaa, nyt kun näette sielujenne vaivan, te halutte palata Herran tykö; miksi te ette
palanneet näiden sadankahdenkymmenen vuoden aikana, jotka Herra myönsi teille määrättynä aikana?
23. Mutta nyt te tulette ja kerrotte minulle tämän sielujenne vaivan tähden, nyt ei Herrakaan kuuntele teitä, eikä hän
anna teille korvaa tämä päivänä, joten nyt ette onnistu toiveessanne.
24. Ja miesten (ihmisten) pojat lähestyivät murtautuakseen arkkiin, tullakseen sisään sateen tähden, sillä he eivät voineet kestää sadetta yllänsä.
25. Ja Herra lähetti kaikki pedot ja eläimet, jotka seisoivat arkin ympärillä. Ja pedot päihittivät heidät ja ajoivat
heidät pois siitä paikasta , ja jokainen mies (ihminen) lähti teitään, ja he jälleen olivat levinneet maan päällä.
26. Ja sade oli yhä laskemassa maan päälle, ja sitä laski neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä,
ja vedet vallitsivat suuresti maan päällä; ja kaikki liha, joka oli maan päällä tai vesissä, kuoli,
olivatpa sitten miehiä (ihmisiä), eläimiä, petoja, matelijoita tai ilmojen lintuja, ja jäljelle jäi
vain Noah ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa.
27. Ja vedet vallitsivat ja ne lisääntyivät suuresti maan päällä, ja ne nostivat arkin ylös ja se tuli nostetuksi maan päältä.
28. Ja arkki kellui vetten kasvojen päällä, ja sitä heiteltiin vesien päällä, niin että
kaikkia eläviä olentoja sen sisällä käänneltiin ympäriinsä kuin soppaa kattilassa.
29. Ja suuri huoli valtasi kaikki arkissa olleet elävät olennot, ja arkki oli murtua (rikkoutua).
30. Ja kaikki arkissa olleet elävät olennot olivat kauhuissaan, ja leijonat karjuivat, ja härät mylvivät,
ja sudet ulvoivat, ja jokainen elävä olento arkissa puhui ja valitti omalla kielellään, niin että äänet
ylsivät pitkän matkan päähän, ja Noah ja hänen poikansa itkivät ja kyynelehtivät vaivojensa tähden;
he pelkäsivät suuresti, että he olivat saapuneet kuoleman porteille.
31. Ja Noah rukoili Herraa, ja itki hänelle tämän tähden, ja hän sanoi: Herra auta meitä,
sillä meillä ei ole voimaa kantaa tätä pahaa, joka on meidät vallannut, sillä
vetten aallot ovat ympäröineet meidät, ja pahansuopaiset kaatosateet ovat kauhistuttaneet
meitä, ja kuoleman loukut ovat tulleet eteemme; vastaa meille, oi Herra, vastaa meille,
valaise (engl. light up) kasvosi meidän puoleemme ja ole meille armollinen, lunasta
(tai vapahda) meidät ja pelasta meidät.
32. Ja Herra kuuli Noahin ääntä, ja Herra muisti häntä.
33. Ja tuuli kulki maan päältä, ja vedet olivat hiljaa ja arkki lepäsi.
34. Ja syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat olivat pysäytetyt, ja vesi taivaasta oli hillitty.
35. Ja vedet vähentyivät niinä päivinä, ja arkki lepäsi Araratin vuorilla.
36. Ja Noah avasi arkin ikkunat, ja Noah yhä kutsui Herraa silloin, ja sanoi: Oi Herra, joka
muodosti maan ja taivaat ja kaiken niiden sisällä, tuo esiin meidän sielumme tästä vankeudesta,
ja vankilasta johon olet sijoittanut meidät, sillä olen lopen uupunut huokauksin.
37. Ja Herra kuuli Noahin ääntä, ja sanoi hänelle: Kun te olette kuluttaneet täyden vuoden,
sitten te saatte mennä (mennä eteenpäin).
38. Ja vuoden päästä, kun oli täyttynyt kokonainen vuosi Noahin asumista arkissa, vedet
olivat kuivuneet maan päältä, ja Noah poisti arkin peitteen (tai ulkokuoren).
39. Silloin, kahdentenakymmmenentenä seitsemäntenä päivänä toista kuukautta, maa oli kuiva,
mutta Noah ja hänen poikansa, ja ne ketkä olivat hänen kanssaan, eivät lähteneet arkista
ennen kuin Herra käski heitä (kertoi heille).
40. Ja tuli päivä, kun Herra käski heidän lähteä ulos, ja he kaikki lähtivät arkista.
41. Ja he menivät ja palasivat, jokainen omia teitään ja omaan paikkaansa, ja Noah ja
hänen poikansa asuivat maassa, jonka Jumala oli kertonut heille, ja palvelivat Herraa
kaikkina heidän päivinään, ja Herra siunasi Noahia ja hänen poikiaan heidän lähtiessään arkista.
42. Ja hän sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa; tulkaa vahvoiksi ja
kasvakaa (määrällisesti) runsaasti maan päällä ja lisääntykää siellä.

7. luku

1. Ja nämä ovat Noahin poikien nimet: Jafeth, Haam ja Shem; ja lapsia oli syntynyt
heille tulvan jälkeen, sillä he olivat ottaneet vaimot ennen tulvaa.
2. Nämä ovat Jafethin pojat: Gomer, Magoog, Madai, Javan, Tubal, Meshech ja Tiras; seitsemän poikaa.
3. Ja Gomerin pojat olivat Askinaz, Refath ja Tegarmah.
4. Ja Magoogin pojat olivat Elichanaf ja Lubal.
5. Ja Madain lapset olivat Achon, Zeelo, Chazoni ja Loot.
6. Ja Javanin pojat olivat Elisha, Tarshish, Chittim ja Dudonim.
7. Ja Tubalin pojat olivat Ariphi, Kesed ja Taari.
8. Ja Meshechin pojat olivat Dedon, Zaron ja Shebashni.
9. Ja Tirasin pojat olivat Benib, Gera, Lupirion ja Gilak; nämä ovat Jafethin pojat perheittäin,
ja heidän lukunsa niinä päivinä oli noin neljäsataa kuusikymmentä miestä (tai ihmistä).
10. Ja nämä ovat Haamin pojat: Kush, Mitzraim, Fut ja Kanaan, neljä poikaa; ja Kushin pojat olivat Seba, Havilah, Sabta, Raama ja Satecha,
ja Raaman pojat olivat Sheba ja Dedan.
11. Ja Mitzraimin pojat olivat Lud, Anom ja Pathros, Chasloth ja Chaftor.
12. Ja Futin pojat olivat Gebul, Hadan, Benah ja Adan.
13. Ja Kanaanin pojat olivat Zidon, Heth, Amori, Gergashi, Hivi, Arkee, Seni, Arodi, Zimodi ja Chamothi.
14. Nämä ovat Haamin pojat perheittäin, ja heidän lukunsa niinä päivinä oli noin seitsemänsataa kolmekymmentä miestä (tai ihmistä).
15. Ja nämä ovat Shemin pojat: Elam, Ashur, Arpachshad, Lud ja Aram, viisi poikaa; ja Elamin pojat olivat Shushan, Machul ja Harmon.
16. Ja Asharin pojat olivat Mirus ja Mokil, ja Arpachshadin pojat olivat Shelach, Anar ja Ashkol.
17. Ja Ludin pojat olivat Pethor, Bizajon, ja Aramin pojat olivat Uz, Chul, Gather ja Mash.
18. Ja nämä ovat Shemin pojat perheittäin; ja heidän lukunsa niinä päivinä oli noin kolmesataa miestä (tai ihmistä).
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19. Nämä ovat Shemin sukupolvet; Shemille syntyi Arpachshad ja Arpachshadille syntyi Shelach, ja Shelachille syntyi Eber,
ja Eberille syntyi kaksi lasta, joista toisen nimi oli Peleg, sillä hänen (miehen) päivinään miesten (ihmisten) pojat
jaettiin (jakaantuivat), ja myöhempinä päivinä maa jaettiin (jakaantui).
20. Ja toisen nimi oli Joktan, tarkoittaen että hänen (miehen) päivänään miesten (ihmisten) poikien elämät heikentyivät ja vähentyivät.
21. Nämä ovat Joktanin pojat: Almodad, Shelaf, Chazarmoveth, Jerach, Hadurom, Ozel, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Havilah ja Jobab;
kaikki nämä ovat Joktanin poikia (kaikki hänen poikansa).
22. Ja Pelegille, hänen veljelleen, syntyi Jen, ja Jenille syntyi Serug, ja Serugille syntyi Naahor, ja Naahorille syntyi Terah, ja Terah
oli kolmekymmentäkahdeksan vuotta vanha, ja hänelle (mies) syntyi Haran ja Naahor.
23. Ja Kush, Noahin pojan Haamin poika, otti vaimon niinä päivinä vanhalla iällään, ja hän (nainen) synnytti pojan, ja he antoivat
hänelle nimen Nimrod, sanoen: Silloin miesten (ihmisten) pojat jälleen alkoivat kapinoimaan ja rikkomaan (käskyjä) Jumalaa vastaan,
ja lapsi kasvoi, ja hänen isänsä rakasti häntä ylen paljon, sillä hän oli hänen vanhan ikänsä poika.
24. Ja nahka-asusteet, jotka Jumala teki Adamille ja hänen vaimolleen, kun he lähtivät puutarhasta, annettiin Kushille.
25. Sillä Adamin ja hänen vaimonsa kuoleman jälkeen asusteet annettiin Enochille, Jaredin pojalle, ja kun Enoch otettiin ylös Jumalan luokse, hän antoi ne Methuselahille, hänen pojalleen.
26. Ja Methuselahin kuollessa Noah otti ne ja toi ne arkkiin, ja ne olivat hänellä kunnes hän lähti arkista.
27. Ja heidän lähtiessään ulos Haam varasti ne asusteet isältään Noahilta, ja hän otti ne ja piilotti ne veljiltään.
28. Ja kun Haamille syntyi hänen esikoisensa Kush, hän antoi asusteet hänelle salassa, ja ne olivat Kushilla monta päivää.
29. Ja Kush myös kätki ne pojiltaan ja veljiltään, ja kun Kushille oli syntynyt Nimrod, hän antoi hänelle ne asusteet
hänen rakkautensa tähden häntä kohtaan, ja Nimrod kasvoi, ja kun hän oli kaksikymmentä vuotta vanha, hän puki nuo asusteet päälleen.
30. Ja Nimrodista tuli vahva, kun hän puki nuo asusteet, ja Jumala antoi hänelle mahtia ja vahvuutta, ja hän oli
mahtava metsästäjä maassa, niin, hän oli mahtava metsästäjä pellolla, ja hän metsästi eläimiä ja hän rakensi alttareita,
ja hän tarjosi eläimiä niillä Herran eteen.
31. Ja Nimrod vahvisti itseään, ja hän nousi lähimmäistensä keskuudesta, ja hän taisteli
lähimmäistensä taisteluita kaikkia ympärillä olleita heidän vihollisiaan vastaan.
32. Ja Herra antoi kaikki hänen lähimmäistensä viholliset hänen käsiinsä, ja Herra
kukoisti hänet kerta toisensa perään hänen taisteluissaan, ja hän hallitsi maan päällä.
33. Niin tuli tavaksi niinä päivinä, että kun mies (ihminen) kutsuu (johdattaa) esiin
niitä jotka hän on kouluttanut taistelua varten, hän sanoo heille: Niin kuin Jumala
teki Nimrodille, joka oli mahtava metsästäjä maassa, ja kuka onnistui taisteluissa,
jotka vallitsivat hänen lähimmäisiään vastaan, että hän vapautti heidät
heidän vihollistensa käsistä, niin Jumala vahvistakoon meitä ja vapauttakoon
tänä päivänä.
34. Ja kun Nimrod oli neljäkymmentä vuotta vanha, silloin oli sota hänen lähimmäistensä
ja Jafethin lasten välillä, niin että he olivat vihollistensa valloissa.
35. Ja Nimrod meni silloin, ja kokosi kaikki Kushin pojat ja heidän perheensä,
noin neljäsataa kuusikymmentä miestä, ja hän palkkasi lisäksi joitakin hänen ystäviään
ja tuttaviaan, noin kahdeksankymmentä miestä, ja hän antoi heille heidän palkkauksensa,
ja hän meni heidän kanssaan taisteluun, ja kun hän oli tien päällä (matkalla), Nimrod vahvisti
hänen kanssaan menneiden ihmisten sydämiä.
36. Ja hän sanoi heille: älkää pelätkö, älkääkä olko levottomia, sillä kaikki meidän vihollisemme
annetaan meidän käsiimme, ja te voitte tehdä heille niin kuin tahdotte.
37. Ja kaikkia niitä miehiä, jotka lähtivät, oli noin viisisataa, ja he taistelivat heidän vihollisiaan
vastaan, ja he tuhosivat heidät, ja kukistivat heidät, ja Nimrod asetti
seisovat virkamiehet (engl. officer) heidän ylleen (heitä varten, heitä katsomaan, tai heidän tilalleen)
näiden sijoissa.
38. Ja hän otti joitakin heidän lapsistaan vartijoiksi, ja he kaikki olivat Nimrodin ja hänen
lähimmäistensä palvelijoita, ja Nimrod ja kaikki hänen kanssaan olleet ihmiset lähtivät matkalle kotiin.
39. Ja kun Nimrod oli iloisesti palannut taistelusta, valloitettuaan vihollisensa,
kaikki hänen lähimmäisensä, niiden kanssa jotka tunsivat hänet ennen, kokoontuivat tehdäksestään
hänestä kuninkaan heille, ja he asettivat (sen) ruhtinaallisen kruunun hänen päähänsä.
40. Ja hän asettui yli alamaistensa ja kansan, prinssien, tuomarien, ja hallitsijoiden,
kuten oli tapana kuninkaiden kesken.
41. Ja hän asetti Naahorin pojan Terahin hänen isäntänsä prinssiksi, ja hän juhlisti (katsoi
arvoiseksi) häntä ja nosti hänet yli kaikkien hänen prinssiensä.
42. Ja kun hän hallitsi sydämen tahtonsa mukaan, valloitettuaan kaikki hänen vihollisensa
ympärillään, hän kehotti neuvonantajiensa kanssa rakentamaan kaupungin palatsilleen, ja he tekivät niin.
43. Ja he löysivät suuren tasangon vastapäätä itää, ja he rakensivat hänelle suuren ja laajan kaupungin,
ja Nimrod antoi rakentamalleen kaupungille nimen Shinar, sillä Herra oli voimallisesti ravistanut
hänen vihollisiaan ja tuhonnut heidät.
44. Ja Nimrod asui Shinarissa, ja hän hallitsi vankkumattomana, ja hän taisteli vihollistensa kanssa
ja alisti heidät, ja hän kukoisti kaikissa hänen taisteluissaan, ja hänen kuningaskunnastaan tuli erittäin mahtava.
45. Ja kaikki kansat ja kielet kuulivat hänen maineestaan, ja he kokoontuivat hänen luokseen, ja
he kumarsivat maahan, ja he toivat hänelle uhreja, ja hänestä tuli heidän herransa ja kuninkaansa,
ja he kaikki asuivat hänen kanssaan Shinarin kaupungissa, ja Nimrod hallitsi maassa kaikkien Noahin
poikien yli, ja he kaikki olivat hänen valtansa ja neuvonantonsa alla.
46. Ja kaikkialla maassa oli yksi kieli ja liiton sanoja, mutta Nimrod ei kulkenut Herran teitä,
ja hän oli ilkeämpi kuin kaikki hänen alamaisensa miehet, tulvan päivistä siihen päivään saakka.
47. Ja hän teki jumalia puusta ja kivistä, ja hän kumarsi niille, ja hän kapinoi Herraa vastaan,
ja opetti kaikille alamaisilleen ja maan kansalle ilkeitä teitänsä; ja Mardon, hänen poikansa,
oli isäänsäkin ilkeämpi.
48. Ja jokainen, joka kuuli Nimrodin pojan Mardonin teoista, sanoi hänestä: Ilkeydestä syntyy
ilkeys; siksi siitä tuli sananparsi koko maassa, sanoen: Ilkeydestä syntyy ilkeys, ja se oli
siitä ajasta tähän aikaan yleinen sana miesten (ihmisten) keskuudessa.
49. Ja Terah, Naahorin poika, Nimrodin isännän prinssi, oli niinä päivinä hyvin mahtava kuninkaan
ja hänen alamaistensa silmissä, ja kuningas ja prinssit rakastivat häntä, ja he korottivat hänet
hyvin korkealle.
50. Ja Terah otti vaimon, ja hänen nimensä oli Amthelo, Kornebon tytär; ja Terahin vaimo
tuli raskaaksi ja synnytti hänelle (mies) pojan niinä päivinä.
51. Terah oli seitsemänkymmentä vuotta vanha, kun hän syntyi hänelle, ja Terah antoi
hänelle syntyeelle pojalle nimen Abram, sillä kuningas oli kasvattanut häntä niinä päivinä,
ja juhlistanut (katsonut arvoiseksi) hänet kaikkien hänen kanssaan olleiden prinssien yläpuolelle.

8. luku

1. Ja oli se yö, jona Abram syntyi, kun kaikki Terahin palvelijat, ja Nimrodin viisaat miehet,
ja kaikki velhot tulivat ja söivät ja joivat Terahin talossa, ja he riemuitsivat hänen kanssaan sinä yönä.
2. Ja kun kaikki viisaat miehet ja velhot lähtivät Terahin talosta, he nostivat silmänsä
taivasta kohti sinä yönä katsellakseen tähtiä, ja he näkivät, katso, yksi hyvin suuri tähti
tuli idästä ja kulki taivaissa, ja hän nielaisi neljä tähteä taivaan neljältä reunalta.
3. Ja kaikki kuninkaan viisaat miehet ja hänen velhonsa olivat ihmeissään näystä, ja
vanhimmat ymmärsivät tämän asian, ja he tunsivat sen merkin.
4. Ja he sanoivat toisilleen: Tämä todistaa (merkkinä) Terahille tänä yönä syntyneestä
lapsesta, joka kasvaa ja tulee hedelmälliseksi, ja lisääntyy, ja ottaa (haltuunsa) koko
maan, hän ja hänen lapsensa ainiaan, ja hän ja hänen siemensä kukistavat suuria kuninkaita
ja perivät heidän maansa.
5. Ja viisaat miehet ja velhot lähtivät kotiin sinä iltana, ja aamulla kaikki nämä viisaat
miehet ja velhot nousivat ylös varhain, ja kokoontuivat eräässä nimitetyssä talossa.
6. Ja he puhuivat ja sanoivat toisilleen: Katso, se näky, jonka me näimme viime yönä,
on kätketty kuninkaalta, sitä ei ole saatettu hänen tietoonsa.
7. Ja mikäli tämä asia tulee kuninkaan tietoon myöhempinä päivinä, hän sanoo meille:
Miksi te olette piilottaneet tämän asian minulta, ja sitten me kaikki kärsimme kuoleman;
siksi menkäämme ja kertokaamme kuninkaalle näkemästämme näystä, ja sen tulkinnasta, ja
näin pysymme selvillä.
8. Ja he tekivät niin, ja he kaikki lähtivät kuninkaan luokse ja kumarsivat hänelle maahan,
ja sanoivat: Eläköön kuningas, eläköön kuningas.
9. Me kuulimme, että poika syntyi Terahin pojalle Naahorille, sinun isäntäsi prinssille,
ja eilisiltana me tulimme hänen taloonsa, ja me söimme ja joimme ja riemuitsimme hänen
kanssaan sinä iltana.
10. Ja kun sinun palvelijasi lähtivät Terahin talosta, mennäksemme omiin koteihimme
pitääksemme siellä yötä, kohotimme silmämme taivasta kohden, ja näimme suuren tähden
tulevan idästä, ja se sama tähti kulki suurella nopeudella, ja nielaisi neljä suurta
tähteä, taivaan neljältä kulmalta.
11. Ja sinun palvelijasi olivat ihmeissään näkemästämme näystä, ja suuresti kauhuissaan,
ja me teimme tulkintamme näystä, ja viisautemme tähden tunsimme asiallisen tulkinnan
siitä, että tämä asia liittyy Terahille syntyneeseen lapseen, joka kasvaa, ja lisääntyy
runsaasti, ja tulee vahvaksi, ja tappaa kaikki maan kuninkaat (tai kaikkia maan kuninkaita),
ja perii kaikki heidän maansa, hän ja hänen siemensä ainiaan.
12. Ja nyt, herramme ja kuninkaamme, katso, me olemme totisesti perehdyttäneet sinut
siihen mitä olemme nähneet tätä lasta koskien.
13. Jos kuningas katsoo hyväksi antaa hänen isälle arvo tälle lapselle (?), me tapamme
hänet hänet ennen kuin hän kasvaa ja lisääntyy maassa, ja hänen pahansa lisääntyy
meitä vastaan, ja me ja meidän lapsemme kukistumme hänen pahansa kautta.
14. Ja kuningas kuuli heidän sanansa, ja ne vaikuttivat hyvältä hänen silmissään, ja hän
lähetti (engl. sent) hakemaan Terahin, ja Terah tuli kuninkaan eteen.
15. Ja kuningas sanoi Terahille: Minulle on kerrottu, että viime yönä sinulle syntyi
poika, ja tällaista nähtiin taivaissa hänen syntymänsä hetkellä.
16. Anna minulle siksi tämä lapsi, että voimme tappaa hänet ennen kuin hänen pahuutensa
syntyy (kohoaa) meitä kohtaan, ja minä annan sinulle hänen arvonsa, sinun talosi
täyteen hopeaa ja kultaa.
17. Ja Terah vastasi kuninkaalle ja sanoi hänelle: Herrani ja kuninkaani, minä olen kuullut
sinun sanasi, ja sinun palvelijasi tekee kaiken mitä hänen kuninkaansa tahtoo.
18. Mutta herrani ja kuninkaani, inä kerron sinulle, mitä tapahtui minulle eilen illalla,
jotta näkisin minkä neuvon kuningas antaa hänen palvelijalleen, ja sitten minä vastaan
kuninkaalle siihen mitä hän on juuri puhunut; ja kuningas sanoi: Puhu.
19. Ja Terah sanoi kuninkaalle: Ajon, Mooredin poika, tuli luokseni eilen illalla, sanoen:
20. Anna minulle se suuri ja kaunis hevonen, jonka kuningas antoi sinulle, ja minä annan
sinulle hopeaa ja kultaa, olkia ja kuivarehua sen arvon mukaan, ja minä sanoin hänelle:
Odota, kunnes näen kuningasta sinun sanojesi tähden, ja katso, mitä ikinä kuningas sanookaan, sen minä teen.
21. Ja nyt, herrani ja kuninkaani, katso, minä olen tehnyt tämän sinulle tiettäväksi, ja sitä
neuvoa, jonka minun kuninkaani antaa hänen palvelijalleen, sitä minä seuraan.
22. Ja kuningas kuuli Terahin sanat, ja hänen vihansa (suuttumuksensa) syttyi ja hän
harkitsi häntä (näki hänet) hullun valossa.
23. Ja kuningas vastasi Terahille, ja hän sanoi hänelle: Oletko sinä niin typerä,
piittaamaton tai ymmärrykseltä vajavainen, että tekisit näin, antaisit kauniin hevosesi
hopeaa tai kultaa tai jopa olkia tai kuivarehua vastaan?
24. Onko sinulla sellainen pula hopeasta ja kullasta, että tekisit näin, koska et voi
hankkia olkia ja kuivarehua ruokkiaksesi hevostasi? ja mitä hopea ja kulta on sinulle,
tai oljet ja kuivarehu, että antaisit pois hienon hevosen, jonka minä sinulle annoin,
jollaista ei ole toista koko maailmassa hankittavaksi?
25. Ja kuningas lopetti puhumisen, ja Terah vastasi kuninkaalle, sanoen: Niinkuin tähän
on kuningas puhunut hänen palvelijalleen;
26. Minä anoan sinua, herrani ja kuninkaani, mitä on tämä jonka sinä sanoit minulle,
sanoen: Anna sinun poikasi jotta voimme tappaa hänet, ja minä annan sinulle hopeaa ja kultaa
hänen arvonsa verran; mitä minä teen hopealla ja kullalla poikani kuoleman jälkeen? kuka
minut perii? varmastikin kuollessani hopea ja kulta palautetaan kuninkaalleni, joka sen antoi.
27. Ja kun kuningas kuuli Terahin sanat, ja vertauskuvan, jonka hän toi kuningasta koskien,
se murehdutti häntä suuresti ja hän oli harmissaan tästä asiasta, ja hänen vihansa
paloi hänen sisällään.
28. Ja Terah näki, että kuninkaan viha oli syttynyt häntä vastaan, ja hän vastasi kuninkaalle,
sanoen: Kaikki, mitä minulla on, on kuninkaan vallassa; mitä ikinä kuningas tahtoo tehdä
palvelijalleeen, hän tehköön sen, niin, jopa minun poikani, hän on kuninkaan vallassa,
ilman arvoa vaihdossa, hän ja hänen kaksi veljeään jotka ovat häntä vanhempia.
29. Ja kuningas sanoi Terahille: Ei, mutta minä ostan sinun nuoremman poikasi hinnalla.
30. Ja Terah vastasi kuninkaalle, sanoen: Minä anon sinua, herrani ja kuninkaani, että
antaisit palvelijasi puhua sanan edessäsi, ja antaisit kuninkaan kuulla palvelijansa sanan,
ja Terah sanoi: Antakoon kuningas minulle kolme päivää aikaa, kunnes harkitsen tätä
asiaa itsekseni, ja neuvottelen perheeni kanssa sanoistani kuninkaalle; ja hän painosti
kuningasta suuresti suostumaan tähän.
31. Ja kuningas kuuli Terahia, ja hän teki niin ja antoi hänelle kolme päivää aikaa,
ja Terah lähti kuninkaan läsnäolosta, ja hän tuli kotiin hänen perheensä luokse ja
puhui heille kaikki kuninkaan sanat; ja ihmiset (perhe) olivat hyvin peloissaan.
32. Ja oli kolmas päivä, kun kuningas lähetti (engl. sent) hakemaan Terahin, sanoen:
Lähetä minulle poikasi hintaa vastaan niin kuin puhuin sinulle; ja ellet tee näin,
niin lähetän ja tapan kaiken mitä sinun talossasi on, ettei sinulla jää koiraakaan jäljelle.
33. Ja Terah kiirehti, (sillä asia oli kiireellinen kuninkaalta), ja hän otti lapsen
yhdeltä palvelijaltaan, jonka hänen palvelijattarensa oli synnyttänyt hänelle sinä päivänä,
ja Terah toi lapsen kuninkaan luokse ja vastaanotti arvon häneltä.
34. Ja Herra oli Terahin kanssa tässä asiassa, ettei Nimrod saanut aiheuttaa Abramin kuolemaa,
ja kuningas otti lapsen Terahilta ja kaikella hänen voimallaan murskasi hänen päänsä maahan,
sillä hän kuvitteli sen olleen Abram; ja tämä oli kätketty häneltä siitä päivästä lähtien,
ja kuningas oli unohtanut asian, sillä oli Sallimuksen tahto, ettei Abram kärsi kuolemaa.
35. Ja Terah otti Abramin, poikansa, salaa, yhdessä äitinsä ja hoitajattaren kanssa, ja
hän kätki heidät luolaan, ja hän toi heille tarpeita kuukausittain.
36. Ja Herra oli Abramin kanssa luolassa ja hän kasvoi, ja Abram oli luolassa kymmenen
vuotta, ja kuningas ja hänen prinssinsä, ennustajansa ja vanhimpansa kuvittelivat
että kuningas oli tappanut Abramin.

9. luku

1. Ja Haran, Terahin poika, Abramin vanhin veli, otti vaimon niinä päivinä.
2. Haran oli kolmekymmentäyhdeksän vuotta vanha kun hän otti hänet; ja Haranin vaimo tuli
raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän (mies) antoi hänen nimekseen Loot.
3. Ja hän (nainen) tuli taas raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän (nainen) antoi hänelle
nimen Milca; ja hän tuli taas raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän (nainen) antoi hänelle
nimen Sarai.
4. Haran oli neljäkymmentäkaksi vuotta vanha, kun hänelle syntyi Sarai, mikä oli Abramin elämän
kymmenentenä vuotena; ja niinä päivinä Abram ja hänen äitinsä ja hoitajattarensa lähtivät luolasta,
sillä kuningas ja hänen alamaisensa olivat unohtaneet Abramin tapauksen.
5. Ja kun Abram tuli ulos luolasta, hän meni Noahin ja hänen poikansa Shemin luokse, ja hän
pysyi heidän kanssaan oppiakseen Herran ohjeen ja hänen tiensä, eikä yksikään mies tiennyt,
missä Abram oli, ja Abram palveli Noahia ja hänen poikaansa Shemiä pitkän aikaa.
6. Ja Abram oli Noahin talossa kolmekymmentäyhdeksän vuotta, ja Abram tunsi Herran
kolmevuotiaasta saakka, ja hän kulki Herran teitä kuolemansa päivään saakka, niin kuin
Noah ja hänen poikansa Shem olivat opettaneet häntä; ja kaikki maan pojat (ihmiset) niinä
päivinä rikkoivat (käskyjä) suuresti Herraa vastaan, ja he kapinoivat häntä vastaan ja palvelivat
muita jumalia, ja he unohtivat Herran joka oli luonut heidät maassa; ja maan asukkaat
tekivät itselleen niinä päivinä, kukin mies, jumalan itselleen (hänen jumalansa); jumalia
puusta ja kivestä jotka eivät pystyneet puhumaan, kuulemaan eivätkä synnyttämään, ja miesten (ihmisten) pojat
palvelivat niitä ja niistä tuli heidän jumaliaan.
7. Ja kuningas ja kaikki hänen palvelijansa, ja Terah koko perhekuntansa kanssa
olivat tuolloin ensimmäisiä niistä, jotka palvelivat puisia ja kivisiä jumalia.
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8. Ja Terahilla oli kaksitoista suurikokoista jumalaa, puusta ja kivestä tehtyjä,
vuoden kahdentoista kuukauden mukaisesti, ja hän palveli kutakin kuukausittain,
ja joka kuukausi Terah toi lihauhrinsa ja joi uhrin jumalilleen; niin teki Terah kaiket päivät.
9. Ja kaikki se sukupolvi oli vahingollista Jumalan nimissä, ja he siis tekivät
jokainen mies jumalan itselleen (hänen jumalansa), mutta he hylkäsivät Herran, joka oli luonut heidät.
10. Eikä ollut maan päällä silloin miestä, joka tunsi Herran (sillä he palvelivat
jokainen mies omaa Jumalaansa) paitsi Noah ja hänen perhekuntansa, ja kaikki he ketkä
seurasivat hänen neuvoaan, tunsivat Herran niinä päivinä.
11. Ja Abram, Terahin poika, kasvoi suureksi (lihosi) niinä päivinä Noahin talossa, eikä
kukaan tiennyt sitä, ja Herra oli hänen kanssaan.
12. Ja Herra antoi Abramille ymmärtäväisen sydämen, ja hän tiesi, että kaikki sen
sukupolven teot olivat turhia, ja että kaikki heidän jumalansa olivat turhia ja olivat hyödyttömiä.
13. Ja Abram näki auringon paistavan maan päällä, ja Abram sanoi itselleen: Varmasti nyt,
kun tämä aurinko, joka paistaa maan päälle, on Jumala, ja häntä minä palvelen.
14. Ja Abram palveli aurinkoa sinä päivänä, ja rukoili häntä, ja kun tuli ilta, aurinko
laski tavalliseen tapaan, ja Abram sanoi itsekseen: Eihän tämä voi olla Jumala?
15. Ja Abram jatkoi puhumista itsekseen: Kuka on hän, joka teki taivaat ja maan?
kuka teki maan päällä? missä hän on?
16. Ja yö tummui hänen yllään, ja hän nosti silmänsä länttä, pohjoista, etelää
ja itää kohti, ja hän näki, että aurinko oli kadonnut maasta, ja päivästä tuli pimeä.
17. Ja Abram näki tähdet ja kuun edessään, ja sanoi: Varmasti tämä on Jumala,
joka loi koko maan ja myös miehen
hänen ympärillään: ja Abram palveli kuuta ja rukoili sitä koko sen yön.
18. Ja aamulla kun oli valoisaa ja aurinko paistoi maan päälle tavalliseen
tapaan, Abram näki kaiken sen mitä Herra Jumala oli tehnyt maan päällä.
19. Ja Abram sanoi itselleen: Varmasti nämä eivät ole jumalia, jotka tekivät
maan ja kaiken ihmiskunnan, mutta nämä ovat Jumalan palvelijoita, ja Abram pysyi
Noahin talossa ja siellä tunsi Herran ja hänen tiensä ja hän palveli Herraa kaikki
elämänsä päivät, ja kaikki siitä sukupolvesta unohtivat Herran, ja palvelivat muita
puisia ja kivisiä jumalia, ja kapinoivat kaikki heidän päivänsä.
20. Ja kuningas Nimrod hallitsi vankkumattomana, ja kaikki maa oli hänen hallinnassaan,
ja kaikki maa oli yhtä kieltä ja liiton sanoja.
21. Ja kaiki Nimrodin prinssit ja hänen mahtavat miehensä neuvottelivat keskenään;
Fut, Mitzraim, Kush ja Kanaan perheineen, ja he sanoivat toisilleen: Tule, rakentakaamme
meille kaupunki ja siihen vahva torni, ja sen huippu yltäen taivaaseen, ja teemme
itsestämme kuuluisat, jotta voimme hallita koko maailmaa, niin että meidän vihollistemme
paha lakkaa meistä, ja me voimme hallita heitä mahtavasti, ja että emme leviäisi
ympäri maata heidän sotiensa tähden.
22. Ja he menivät kuninkaan eteen, ja he kertoivat kuninkaalle nämä sanat, ja kuningas
suostui heidän järjestelyynsä, ja he tekivät niin.
23. Ja kaikki nämä perheet kokoontuivat, yhteensä noin kuusisataa tuhatta miestä,
ja he lähtivät etsimään suurta maa-aluetta rakentaakseen kaupungin ja tornin, ja he
etsivät koko maassa, ja eivät löytäneet mistään sellaista kuin eräs laakso Shinarin
maassa, noin kahden päivän kävelymatkan päässä, ja he vaelsivat sinne ja he asuivat
siellä.
24. Ja he ryhtyivät tekemään tiiliä ja polttamaan tulia rakentaakseen kaupungin
ja tornin, jonka he olivat kuvitelleet valmistavansa.
25. Ja tornin rakentaminen oli heille rikkomus ja synti, ja he alkoivat
rakentaa sitä, ja heidän rakentaessaan Herraa taivaan Jumalaa vastaan he kuvittelivat
sydämissään sotivansa häntä vastaan ja nousevansa taivaaseen.
26. Ja kaikki nämä ihmiset ja heidän perheensä jakoivat itsensä kolmeen osaan; ensimmäinen
sanoi: Me nousemme taivaaseen ja taistelemme häntä vastaan; toinen sanoi: Me nousemme
taivaaseen ja asetamme omat jumalamme sinne ja palvelemme niitä; ja kolmas osa sanoi:
Me nousemme taivaaseen ja lyömme häntä jousin ja keihäin; ja Jumala tiesi kaikki heidän
tekonsa ja kaikki heidän pahat ajatuksensa, ja hän näki kaupungin ja tornin, jota he
rakensivat.
27. Ja kun he olivat rakentamassa, he rakensivat itselleen suuren kaupungin ja hyvin
korkean ja vahvan tornin; ja sen korkeuden tähden eivät laasti ja tiilet tavoittaneet
rakentajia heidän nousussaan siihen, ennen kuin ne ketkä menivät ylös olivat kuluttaneet
kokonaisen vuoden, ja sen jälkeen he tavoittivat rakentajat ja antoivat heille laastin
ja tiilet; näin se tehtiin päivittäin.
28. Ja katso, he nousivat ja toiset laskeutuivat koko päivän; ja jos tiili tippui
heidän käsistään ja rikkoutui, he kaikki itkivät sitä, ja jos joku mies tippui
ja kuoli, kukaan heistä ei katsonut häntä.
29. Ja Herra tiesi heidän ajatuksensa, ja tapahtui, että kun he olivat rakentamassa,
he ampuivat nuolia taivaita kohti, ja nuolet tippuivat heidän päälleen täynnä
verta, ja kun he näkivät ne, he sanoivat toisilleen: Varmastikin olemme tappaneet
kaikki ketkä ovat taivaassa.
30. Sillä tämä oli Herralta jotta he tekisivät virheen, ja siksi jotta hän tuhoaisi
heidät maan päältä.
31. Ja rakensivat tornia ja kaupunkia, ja he tekivät tätä päivittäin kunnes monta
päivää ja vuotta oli kulunut.
32. Ja Jumala sanoi seitsemällekymmenelle enkelille, jotka seisoivat
hänen edessään lähinnä, niille jotka olivat häntä lähellä, sanoen: Tulkaa, laskeutukaamme
ja sekoittakaamme heidän kielensä, ettei yksi mies ymmärrä naapurinsa kieltä,
ja he tekivät heille niin.
33. Ja siitä päivästä lähtien, he unohtivat kukin mies hänen naapurinsa kielen, ja
he eivät ymmärtäneet puhua yhtä kieltä, ja kun rakentaja otti naapurinsa kädestä
kalkin tai kiven, jota hän ei tilannut, rakentaja heitti sen menemään ja paiskasi
naapurinsa päälle, että hän kuolisi.
34. Ja he tekivät niin monta päivää, ja he tappoivat monta heistä tällä tavoin.
35. Ja Herra löi kolmea osastoa, jotka siellä olivat, ja hän rankaisi heitä heidän
tekojensa ja suunnitelmiensa mukaan; ne, jotka sanoivat: Me nousemme taivaaseen ja
palvelemme omia jumaliamme, tulivat apinoiden ja norsujen kaltaisiksi;
ne, jotka sanoivat: Lyömme taivasta nuolin, Herra tappoi heidät, kunkin miehen
naapurinsa käden kautta; ja kolmas osasto niistä, jotka sanoivat: Me nousemme taivaaseen
ja taistelemme häntä vastaan, Herra sekoitti heidät ympäri maata.
36. Ja ne jotka jäivät jäljelle, kun he tunsivat ja ymmärsivät sen pahan joka heille
oli tulossa, he hylkäsivät rakennuksen, ja hekin tulivat sekoitetuiksi ympäri
koko maan kasvoja.
37. Ja he lakkasivat kaupungin ja tornin rakentamisen; siksi hän nimitti sen paikan Baabeliksi,
sillä siellä Herra hämmensi koko maan kielet; katso, se oli Shinarin maasta itään.
38. Ja mitä tulee miesten (ihmisten) poikien rakentamaan torniin, maa avasi suunsa ja
nielaisi yhden kolmasosan siitä, ja tulikin laskeutui taivaasta ja poltti toisen kolmanneksen,
ja se muu kolmannes on jäljellä tähän päivään saakka, ja se on siitä osasta, joka oli
korkeuksissa, ja sen ympärysmitta on kolmen päivän kävelymatka.
39. Ja monet miesten (ihmisten) pojat kuolivat siinä tornissa, lukematon määrä ihmisiä.



