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Cel szkolenia:

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe
staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.
Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj
można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych
krokach w biznesie.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na
pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie zalecane jest przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych
mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich
działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne
zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są
poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.
Korzyści dla uczestników:
W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na
danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:
• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia,
łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z
uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przesiębiorstwa.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 2 dni.
Opiekun szkolenia:

Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Program

Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

Formu arz zg oszen a

Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

1. Różn ca m ędzy ks ęgowośc ą a f nansam :
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.






ak e nansowe ce e może m eć przeds ęb orstwo,
ak m erzyć rea zac ę tych ce ów,
ak powsta e b ans, rachunek wyn ków, sprawozdan e z przep ywów,
ak e e ementy kszta tu ą nansową wartość przeds ęb orstwa.

Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Ćw czen a:

Rozpoznawan e f nansowej natury decyzj b znesowych. Czynn k wp ywające na f nansowe
rezu taty przeds ęb orstwa.
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

2. Wp yw zm any wartośc p en ądza w czas e na postrzegan e ocenę przysz ośc ,
e ementy matematyk f nansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyk f nansowej):
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".




d aczego wartość p en ądza w czas e zm en a s ę n eza eżn e od tego czy est de ac a czy n ac a,
ak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych.

Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Ćw czen a:
Prze czan e kwot z przysz ośc na m erza ne w p en ądzu na dz eń dz s ejszy.
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

3. Ocena przysz ych dz a ań przeds ęb orstwa oparta o kryter a decyzyjne jak stosować okres
zwrotu, popraw ony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR,
jak nterpretować kryter a decyzyjne k edy n e stosować IRR
Ćw czen a:
Na podstaw e danych

czbowych wyznaczan e

nterpretacja kryter ów decyzyjnych.

4. Podstawowe nformacje o wo nych przep ywach p en ężnych wypracowywanych przez
przeds ęb orstwo:





zasady praw d owego szacowan a wo nych przep ywów p en ężnych,
ak ch parametrów n e b erzemy pod uwagę przy szacowan u przep ywów p en ężnych,
różn ca m ędzy NCF (przep ywy p en ężne netto), OCF (operacy ne przep ywy p en ężne) FCF
(wo ne przep ywy p en ężne), ak e rozróżn ć do ak ch ce ów w aśc we wybrać.

1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
*8
1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
*11
1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
*12
1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I

Ćw czen a
Podstawowe przyk ady pokazujące sposób szacowan a przep ywów p en ężnych.
5. Aktywa b eżące (aktywa p ynne):






przeg ąd podstawowych e ementów zarządzan a zapasam , środkam p en ężnym
na eżnośc am ,
ak zarządzać zapasam ,
ak e poz omy na eżnośc utrzymywać,
e gotówk pow nna m eć rma.

https://eun cacon.wordpress.com/ nanse-d a-n e nans stow-szko en e/

finanse dla niefinansistów – szkolenie
F nanse d a n ef nans stów
podstawy podejmowan a decyzj rodzących skutk f nansowe podejmowanych w
warunkach ryzyka

n epewnośc

F nanse d a przeds ęb orców zaw erają w sob e zb ór k ku k uczowych narzędz dz ęk
którym moż we staje s ę prze czen e naszych wyobrażeń dotyczących przysz ych dz a ań
b znesowych na p en ądze. P en ądze, których n e można dotknąć dz s aj a e które są
wyrażone w p en ądzu z dz s aj d atego dz s aj można przysz e dokonan a b znesowe
porównać m ędzy sobą dz s aj podjąć decyzję o przysz ych krokach w b znes e.
Proponuję szko en e, dz ęk któremu szko ony będz e potraf z dentyf kować g ówne
e ementy wp ywające na p en ężną wartość dz a ań p anów rea zowanych przez
przeds ęb orstwo.

W trakc e tego bardzo atwego szko en a wszystk e przyk ady ana zowane przypadk
op erają s ę na danych b sk ch rzeczyw stośc . Uczestn cy będą nab erać um ejętnośc :
• ana zowan a zdarzeń pod kątem ch op aca nośc ,
• podstawowego szacowan a przep ywów p en ężnych,
• e ementarnego uwzg ędn an a w decyzjach ryzyka n epewnośc .
Proponowane szko en e w praktyczny skuteczny sposób rozw ja um ejętnośc
ana tycznego myś en a, ącząc je z ho stycznym spojrzen em na przeds ęb orstwo z
perspektywy jej strateg oraz z uwzg ędn en em etapu rozwoju branży wp ywu
czynn ków spoza przeds ęb orstwa.
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

Szko en e za ecam przede wszystk m osobom, które są za nteresowane zrozum en em
podstawowych mechan zmów f nansowych zachodzących w przeds ęb orstw e. Zapraszam
Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.

pracown ków z wszystk ch dz a ów przeds ęb orstw, n e ty ko dz a ów bezpośredn o
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

zarządzających f nansam . Szczegó ne zaproszen e k eruję równ eż do w aśc c e ma ych
średn ch przeds ęb orstw, którzy za nteresowan są poznan em podstaw wp ywu decyzj
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

b znesowych na rezu taty f nansowe f rmy.
Proponowane treśc szko en a
Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.

Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

1. Różn ca m ędzy ks ęgowośc ą a f nansam
jak e f nansowe ce e może m eć przeds ęb orstwo
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

jak m erzyć rea zację tych ce ów
jak powstaje b ans, rachunek wyn ków, sprawozdan e z przep ywów
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

jak e e ementy kszta tują f nansową wartość przeds ęb orstwa
Ćw czen a

Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

Rozpoznawan e f nansowej natury decyzj b znesowych. Czynn k wp ywające na
f nansowe rezu taty przeds ęb orstwa.
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

2. Wp yw zm any wartośc p en ądza w czas e na postrzegan e ocenę przysz ośc
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

e ementy matematyk f nansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyk
f nansowej)

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

d aczego wartość p en ądza w czas e zm en a s ę n eza eżn e od tego czy jest def acja czy
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

nf acja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

Ćw czen a

Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Prze czan e kwot z przysz ośc na m erza ne w p en ądzu na dz eń dz s ejszy.
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

3. Ocena przysz ych dz a ań przeds ęb orstwa oparta o kryter a decyzyjne
jak stosować okres zwrotu, popraw ony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
jak nterpretować kryter a decyzyjne
k edy n e stosować IRR
Ćw czen a
Na podstaw e danych czbowych wyznaczan e

nterpretacja kryter ów decyzyjnych

4. Podstawowe nformacje o wo nych przep ywach p en ężnych wypracowywanych przez
przeds ęb orstwo
zasady praw d owego szacowan a wo nych przep ywów p en ężnych
jak ch parametrów n e b erzemy pod uwagę przy szacowan u przep ywów p en ężnych
różn ca m ędzy NCF (przep ywy p en ężne netto), OCF (operacyjne przep ywy p en ężne)

1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
*7
1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
*8
1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
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1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
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1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
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1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

2. Podstawowe def n cje pojęc a odnoszące s ę do zarządzan a p ynnośc ą f nansową
Def n cje p ynnośc f nansowej (p ynność krótkoterm nowa, p ynność d ugoterm nowa,
Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.

p ynność aktywów, p ynność rynku, p ynność f nansowa przeds ęb orstwa. Re acje m ędzy
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

znaczen am p ynnośc .
Def n cja poz omu p ynnośc f nansowej. Różn ca m ędzy wartośc ą p ynnośc a poz omem
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

p ynnośc . Wp yw poz omu p ynnośc na wartość p ynnośc .
Ćw czen e: rozpoznawan e wśród praktycznych sytuacj , o „którą” p ynność chodz .
Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.

Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

3. Pom ar poz omu p ynnośc f nansowej
Statyczne m ary p ynnośc , wskaźn k b eżącej p ynnośc , wskaźn k p ynnośc
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

przysp eszony, wskaźn k środków p en ężnych.
Korekty m ar p ynnośc .
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

Dynam czne m ary poz omu p ynnośc f nansowej, wskaźn k ndeks p ynnośc λ
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

m pokrewne.

Wykorzystan e nformacj o przep ywach środków p en ężnych do oceny poz omu
p ynnośc f nansowej.

Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Ćw czen e: zdobywan e um ejętnośc dopasowan a wskaźn ka do potrzeb moż wośc w
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

trakc e pom aru

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

4. Kap ta pracujący netto zapotrzebowan e na kap ta pracujący netto
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

Zapotrzebowan e na kap ta pracujący (obrotowy) netto (Net Work ng Cap ta , da ej:
NWC)

Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

w przeds ęb orstw e.

Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Poz om NWC.

Cyk konwersj gotówk (cyk konwersj środków p en ężnych).
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

Okreś an e strateg zarządzan a NWC.
Ćw czen e: Rozpoznawan e sk adn ków zw ązanych z zarządzan em NWC wycena ch
wp ywu na w e kość gotówkowych wo nych przep ywów p en ężnych (FCF), na poz om
ryzyka b znesowego, na poz om stopy kosztu kap ta u f nansującego przeds ęb orstwo
oraz na wartość przeds ęb orstwa.
5. Zarządzan e zapasam w przeds ęb orstw e
Potrzeba utrzymywan a zapasów. Zapasy mater a ów surowców, zapasy produkcj w
toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersj zapasów. Rotacja zapasów.
Metoda ABC w doborze podejśc a do zarządzan a zapasam . Mode ekonom cznej part
dostawy (EOQ), mode uk erunkowanej na wartość przeds ęb orstwa ekonom cznej

1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I

wartośc dostawy (VBEOQ), mode produkcyjnej part dostawy (POQ), mode
uk erunkowanej na wzrost wartośc przeds ęb orstwa produkcyjnej part dostawy
(VBEOQ).

Koszty utrzymywan a zamaw an a zapasów

ch wp yw na wo ne przep ywy p en ężne,

na ryzyko przeds ęb orstwa, koszt kap ta u na wartość przeds ęb orstwa. M n ma ny
zapas – wyznaczan e m n ma nego zapasu bezp eczeństwa.
Ćw czen e: Dob eran e sposobów zarządzan a zapasam optyma zującego wp yw na
w e kość gotówkowych wo nych przep ywów p en ężnych (FCF), na poz om ryzyka
b znesowego, na poz om stopy kosztu kap ta u f nansującego przeds ęb orstwo oraz na
wartość przeds ęb orstwa.
6. Zarządzan e kredytem kup eck m (zarządzan e na eżnośc am )
Ocena na eżnośc przeds ęb orstwa. Metody optyma zowan a okresu sp ywu na eżnośc .
Prognozowan e na eżnośc . Po tyka opustów cenowych w przeds ęb orstw e. Faktor ng
na eżnośc . Strateg e przeds ęb orstwa wobec odb orców w zakres e udz e an a kredytu
kup eck ego. Metody ana zy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu
kredytowego. Instrumenty po tyk kredytowej

ch optyma zacja.

Ćw czen e: Dobór odpow edn ej w e kośc parametrów kredytu kup eck ego
optyma zowan e nwestycj w na eżnośc z uwzg ędn en em ch wp ywu na w e kość
gotówkowych wo nych przep ywów p en ężnych (FCF), na poz om ryzyka b znesowego, na
poz om stopy kosztu kap ta u f nansującego przeds ęb orstwo oraz na wartość
przeds ęb orstwa.

7. Zarządzan e środkam p en ężnym

krótkoterm nowe źród a f nansowan a

przeds ęb orstwa

Motywy utrzymywan a środków p en ężnych w przeds ęb orstw e.
Mode e zarządzan a środkam p en ężnym , m n.: mode Baumo a (Baumo a-A a sa-Tob na
– BAT), mode Beranka, mode M era-Orra, mode Stone a).
Budżet środków p en ężnych (pre m narz gotówk ).
Poz om struktura zobow ązań krótkoterm nowych.
Ćw czen e: Wybór odpow edn ego mode u zarządzan a środkam p en ężnym w za eżnośc
od charakteru przep ywów p en ężnych w przeds ęb orstw e optyma zowan e nwestycj
w środk p en ężne z uwzg ędn en em ch wp ywu na w e kość gotówkowych wo nych
przep ywów p en ężnych (FCF), na poz om ryzyka b znesowego, na poz om stopy kosztu
kap ta u f nansującego przeds ęb orstwo oraz na wartość przeds ęb orstwa.
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

8. Wartość p ynnośc f nansowej
Wartość p ynnośc f nansowej. Def n cja znaczen e. Re acja wartośc p ynnośc do jej
Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.

poz omu. Jak e czynn k wp ywają na wartość p ynnośc . Warunek optyma zacyjny
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

wyn kający z zastosowan a koncepcj wartośc p ynnośc w b eżącym zarządzan u
f nansam . Konsekwencje d a rea zacj g ównego ce u zarządzan a przeds ęb orstwem.
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

P ynność f nansowa jako amerykańska opcja kupna.
9. Zakończen e szko en a
Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.

Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

PROGRAM szko en a można dopasować przeprowadz ć w postac wydarzen a
p ęc odn owego, trzydn owego, dwudn owego ub jednodn owego.
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

Za ecane godz ny szko en a od godz. 10.00 do 16.00, 6 godz n dz enn e, jednak w
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

za eżnośc od oczek wań Zamaw ającego może to być zarówno mn ej (na przyk ad 5
godz n ub 4 godz ny na dz eń) jak w ęcej (na przyk ad 9 godz n na dz eń).
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

Moje dośw adczen e wskazuje, że najefektywn ejsze z punktu w dzen a szko onych są 4 –
6 godz nne szko en a (w wym arze dz ennym).
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Proponuję 12 godz n ntensywnych, osadzonych w praktyce mocno warsztatowych
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

zajęć.

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

Zapraszam do wspó pracy w zakres e szko eń z zakresu f nansów przeds ęb orstwa. W
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

przypadku za nteresowan a, zapraszam do kontaktu: te . 503452860
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

… elastyczne wsparcie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Proponuję warsztaty doradcze – szko en a JEDNOOSOBOWE:
PRZYKŁAD: Wybrany temat jest rea zowany jako dopasowane do potrzeb jednego
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

jedynego uczestn ka szko en a – z zakresu f nansów. Z tej formy mogą skorzystać na
przyk ad zarządzający ub pragnący wykorzystać w czas e szko en a – warsztatu
doradczego wraż we dane ze swojego w asnego obszaru. Efektywny czas –
wykorzystywany równ eż w czas e przerwy na unch :-). Jako ekspert jestem do
ndyw dua nej dyspozycj szko onego. Jako trener – co oczyw ste – przyjeżdżam na
najwygodn ejsze d a szko onego m ejsce, szko ony n e trac czasu na podróże. To dz a a –
uczestn cy po zakończen u szko en a uważają tę formę za naj epszą najbardz ej
dopasowaną czasem może s ę po zsumowan u kosztów korzyśc okazać najtańsza.
Przewag nad szko en em otwartym są tak e, że szko en e otwarte jest rea zowane wraz z
uczestn kam z nnych f rm. Osoby tak e mają nne oczek wan a, nne um ejętnośc , d a
jednych program standardowy szko en a otwartego jest za atwy, d a nnych w sam raz,
jedn chc e by w ęcej exce a, nn exce a n e c erp ą wo ą nną formę, jedn chcą

1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
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1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
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1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
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1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I

przekazywan a w edzy w trakc e gry, nn n e akceptują gry jako formy szko en a.
Wszystk e te n edogodnośc szko en a otwartego n e występują w trakc e szko en a
zamkn ętego jednoosobowego. Dz ęk temu szko en e to jest bardz ej efektywne.
Cena szko en a zamkn ętego jednoosobowego jest wyższa, od szko en a otwartego, gdyż
kon eczne jest pokryc e dz ennej stawk trenera z budżetu na szko en e jednej osoby.
Dobrej jakośc n eprze udn one szko en e otwarte z f nansów przeds ęb orstw to cena
oko o 3000 z za dwudn owe szko en e. Do tej kwoty na eży dodać 2 noc eg w hote u,
dojazd do m asta w którym to szko en e otwarte s ę odbywa. Oczyw śc e, można zna eźć
szko en e otwarte tańsze n ż 3000 z za dz eń. Zawsze można zrob ć coś trochę gorzej
trochę tan ej. Jednak wówczas przestaje to m eć sens

m bardz ej cena odb ega od ceny

standardowej tym w ęcej komprom sów. Zatrudn a s ę s ab ej przygotowanego bardz ej
przemęczonego trenera, oszczędza s ę na wszystk m na czym n e pow nno s ę oszczędzać
w w rze oszczędnośc zapom na s ę o tym, że jeś na szko en u pracown k nauczy s ę o
1% (o jedną setną) zoptyma zować koszty, to na każdy 1000000 (jeden m on) kosztów
przeds ęb orstwa jest to 10000 (dz es ęć tys ęcy) efektów szko en a. A n e raz w trakc e
szko en a jako trener s ysza em wyznan e szko onego: „ja przez te wszystk e ata
wszystko rob em ź e!”. Najczęśc ej n e wszystko bywa ź e. Często szko ony w e w e e,
potrzebuje jedyn e skonsu tować swoje obserwacje z życz wym fachowcem, potrzebuje
sprawdzen a, czy podstawy które ma d a jego decyzj są bezdyskusyjne. To jest bardzo
często w ęcej warte n ż bezpośredn a redukcja kosztów. Św adoma pewność poprawnośc
w asnych decyzj , pozbaw a n ebezp ecznej chw ejnośc , chron f rmę przed negatywnym
konsekwencjam tak ej chw ejnośc .
W przypadku szko en a zamkn ętego jednoosobowego szko ony n e trac czasu na dojazd,
noc eg , wszystko dz eje s ę a bo w s edz b e f rmy szko onego a bo n eda eko tej s edz by.
Prowadzę szko en a bardzo mocno e astyczne – wewnątrz Twojej f rmy. Tak e szko en e
może być równ eż wyjazdowe.
PRZYKŁAD: Na wyspę na Morzu Egejsk m wy atuje samo ot z uczestn kam szko en a.
Temat szko en a: Nastaw one na wzrost wartośc przeds ęb orstwa zarządzan e p ynnośc ą
f nansową w przeds ęb orstw e. Szko en e trwa 5 dn

ten czas jest przeznaczony na

warsztaty konsu tacje. Praca w dwóch podgrupach – bardz ej zaawansowanej mn ej
zaawansowanej. Praca w mocno k matyzowanej sa trwa d a p erwszej grupy od 8.00 do
11.10 (cztery godz ny szko en owe z krótka 10 m nutowa przerwa) a d a drug ej grupy od
11.30 do 14.40 (cztery godz ny szko en owe z krótka 10 m nutowa przerwa). Przy p ęc u
dn ach jest to 20 godz n na rea zowan e programu d a każdej z grup. Po godz nach
szko en a, poza sa a szko en owa – przy kaw e, przy basen e, w dowo n e usta onym
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

zac en onym m ejscu, jest czas na doradztwo ndyw dua ne ub w mn ejszych grupach.
Jako ekspert prowadz em tak e szko en a, nawet trzęs en e z em
Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.

pożar n e ostudz y

chęc szko onych do przyswajan a w edzy, a brak moż wośc „natychm astowego
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

wezwan a do f rmy” co czasem destab zuje przyswajan e w edzy w czas e szko en a, by
dodatkowym atutem zw ększonej przyswaja nośc zagadn eń omaw anych na szko en u.
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.

Prowadzę także szko en a zamkn ęte – dopasowane do ndyw dua nych potrzeb K enta
Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

za nteresowanego szko en em.
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

PRZYKŁAD: Za nteresowane szko en em d a 3 pracown ków z oceny op aca nośc

ryzyka

projektów nwestycyjnych przeds ęb orstwo, bezpośredn o ze mną usta a czas m ejsce
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

oraz zakres szko en a, podp sujemy umowę – z ecen e, odbywa s ę szko en e w m ejscu
czas e usta onym m ędzy mną jako trenerem (szko ącym) a przeds ęb orcą – K entem
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

za nteresowanym przeszko en em swo ch pracown ków. Za etą jest pe na e astyczność
dopasowan e do potrzeb przeds ęb orstwa. Przed szko en em proszę o
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

wype n en e ank etyprzedszko en owej, która u atw a epsze dopasowan e do potrzeb
szko onych

Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Szanown Państwo, op sana pon żej propozycja wspó pracy z Państwa przeds ęb orstwem,
wyn ka z faktu, że w e e przeds ęb orstw potrzebuje w swo ch decyzjach wsparc a
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

eksperta z zarządzan a f nansam , jednak n e ma uzasadn en a ekonom cznego aby
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

tworzyć w ęcej n ż k ka tak ch stanow sk na sta e, gdyż to w ąza oby s ę ze sztywnym
ponoszen em wysok ch kosztów utrzymywan a szerok ej grupy specja stów na ca ych
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

etatach. Moż wa wspó praca może po egać na tym, że jako ekspert z zarządzan a
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

f nansam mogę być przez Państwa zaproszony do podn es en a kompetencj pos adanego
przez Państwa zespo u ub teżkrótkookresowo zaproszony do wsparc a w
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

zarządzan u obecn e pos adanego zespo u.
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
*7
1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
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1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I

Jako ekspert mogę równ eż być częśc ą zespo u zarządzającego Państwa
przeds ęb orstwem, odw edzając przeds ęb orstwo (częśc ej ub rzadz ej – w m arę
rzeczyw stych potrzeb), w zgodz e z usta en am

faktycznym potrzebam , wspomagać

zarządzan e Państwa przeds ęb orstwem.
Może to s ę odbywać na podstaw e umowy z ecen a ub umowy o pracę.
Poza doradztwem równ eż zachęcam do skorzystan a z propozycj szko eń z zakresu
f nansów przeds ęb orstw:
https://eun cacon.wordpress.com/szko en a
Zapraszam do rozważen a n n ejszej propozycj oraz do kontaktu:
Grzegorz M cha sk
te . 503452860;
ema :

grzegorz.m cha sk [w domen e] gma .com
Zapraszam do wspó pracy w zakres e szko eń z zakresu f nansów przeds ęb orstwa. W
przypadku za nteresowan a, zapraszam do kontaktu: te . 503452860 ub 791214963
Organ zowane szko en a są e astyczne dopasowane do Państwa potrzeb.
Jestem od k kunastu at zw ązany z Un wersytetem Ekonom cznym we Wroc aw u.
Jestem specja stą z zakresu F nansów Przeds ęb orstw pracującym w Instytuc e
Ekonom , gdz e wyk adam f nanse przeds ęb orstw oraz zarządzan e p ynnośc ą
f nansową. Jestem rozpoznawa nym autorem w e u naukowych praktycznych pub kacj .
W rea zowan u swojej pasj życ owej koncentruję s ę wokó f nansów przeds ęb orstw
oraz zarządzan a p ynnośc ą f nansową. Z zaangażowan em rea zuję różne projekty w
obszarze f nansów przeds ęb orstw p ynnośc f nansowej. Jestem wspó redaktorem
cz onk em rad naukowych specja stycznych branżowych czasop sm z zakresu p ynnośc
f nansowej zarządzan a f nansam nadających ton przysz emu k erunkow rozwoju
praktyk zarządzan a p ynnośc ą f nansową f nansam . Praca z p on ersk m deam w
obszarze f nansów u atw a m prowadzen e dz a a nośc eksperck ej doradczej w
obszarze zarządzan a p ynnośc ą f nansową f nansam przeds ęb orstw. Jako trener
przede wszystk m uk erunkowuję uczestn ków na sposób rozum en a g ównych de

Kontakt z trenerem: dr hab. Grzegorz Michalski | tel. +48503452860 |
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

zw ązanych z tematem szko en a ącząc je z prostotą jasnośc ą wyk adu jak najwyższy
poz om merytoryczny.

Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

Specja zacje trenersk e:
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

• F nanse przeds ęb orstw
• Ana za f nansowa

Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

• P ynność f nansowa

Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

• Ocena op aca nośc projektów nwestycyjnych
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

Wykszta cen e: + doktor hab towany nauk ekonom cznych (Techn ca Un vers ty of
Kos ce – 2014) w dyscyp n e f nansów, bankowośc
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

nwestowan a + doktor nauk
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Ekonom czny we Wroc aw u – 1998)
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Dośw adczen e zawodowe:
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

Jestem trenerem z obszaru f nansów przeds ęb orstw, zarówno na poz om e
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

początkującym jak specja stycznym. Autorem uk erunkowanych na praktyczną
użyteczność ks ążek z zakresu f nansów f rm, zarządzan a p ynnośc ą ana zy
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

f nansowej:

Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Zarządzan e p ynnośc ą f nansową
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
*12
1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
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Informacje na temat trenera:
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].
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Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

503452860

ema

Grzegorz M cha sk @gma com

Wyksz a cen e WYŻSZE – DOKTOR HABILITOWANY NAUK EKONOMICZNYCH z zakresu F nansów
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".
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Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
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Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.
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Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
*7
1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
*8
1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
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1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I

Data uzyskan a

25/06/1998

Uzyskane stopn e ub dyp omy

Mag ster (k erunek f nanse bankowość w zakres e f nansów bankowośc )

nstytuc a

Data uzyskan a

Techn kum Przemys u Drzewnego w Je en e Górze
05/06/1992

Uzyskane stopn e ub dyp omy

Techn k techno og drewna (o spec a nośc tartaczn ctwo wyroby drzewne)

4. Dośw adczen e:

Ekspert,

doradca

trener

wspó pracujący w zakres e f nansów z

od

2005

doradzający,

szko ący

cznym k entam z praktyk gospodarczej z

różnych sektorów gospodark , w tym równ eż z udz a em Skarbu Państwa. Us ug
doradczo szko en owe (przygotowane z wy ącznośc ą jako projekty zamkn ęte
dedykowane ty ko d a tych k entów) m ędzy nnym d a: Krajowa Spó ka Cukrowa
S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środow ska

Gospodark

Wodnej

(Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemys u S.A. (Katow ce: 12/2009), NBP –
Narodowy Bank Po sk (Poznań: 12/2008), Staropo ska Izba Przemys owo – Hand owa
(K e ce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Po bank EFG (Poznań, Kon n, Ka sz,
Leszno 11/2008), PGD – Po ska Grupa Dea erów (Kraków: 06/2005), Puratos Po ska
sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (M erzęc n: 2006), TPSA
(Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma
Inkaso SA (Tarnowsk e Góry: 08/2010), EFL Europejsk Fundusz Leas ngowy SA
(Wroc aw: 10/2011), McDona d s Po ska Sp. z o.o. (09/2011), Carg

Po ska

(Warszawa: 03/2008), Va eo Autosystemy sp. z o.o. (Skaw na: 03/2011), H ton
Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Po ska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009),
Krajowy

Zw ązek

Rew zyjny

Spó dz e n ,

Warszaw e

(Warszawa: 02/2011), Po sk

12/2011),

GDDK A

(Św dn ca

05/2011),

„Samopomoc

Ch opska”

w

Koncern Naftowy ORLEN SA (P ock:
Urząd

Marsza kowsk

Województwa

Do noś ąsk ego (06/2008), Impress Sp. z o. o. Kąty (08/2008), poza wym en onym ,
nn na zasadach n ewy ącznośc (projekty otwarte).

Okres

Za rudn a ący Dośw adczen e

S anow sko Obow ązk
S anow sko

pracy

zw ązane

z

dz a a nośc ą

f nansową prowadzen e badań naukowych za ęć
z

wykorzys an em w edzy z zakresu zasad

funkc onowan a spó ek hand owych w ym spó ek
Ka edra
Wydz a
2014 –
nada

Zarządzan a

F nansam

Przeds ęb ors wa z udz a em Skarbu Pańs wa oraz zna omośc zasad

Inżyn ery no-Ekonom czny

Un wersy e funkc onowan a rynku kap a owego oraz nadzoru

Ekonom czny we Wroc aw u

w aśc c e sk ego Ad unk

u Komandorska 118 120

F nansam Przeds ęb ors wa

Ka edra Zarządzan a

53-345 Wroc aw e 713680646

Kontakt z trenerem: dr hab. Grzegorz Michalski | tel. +48503452860 |
||

https://eunicacon.wordpress.com/

Grzegorz.Michalski@gmail.com

||

tel. +48791214963

http://michalskig.com/referencje

Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl ||

||

Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

Asystent, Katedra Zarządzan a F nansam Przeds ęb orstwa
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

2005 do 08.2012
Wyższa Szko a Zarządzan a
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
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Stanow sko pracy zw ązane z dz a a nośc ą f nansową, prowadzen e badań naukowych
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

zajęć z wykorzystan em w edzy z zakresu zasad funkcjonowan a spó ek hand owych, w
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

tym spó ek z udz a em Skarbu Państwa oraz znajomośc zasad funkcjonowan a rynku
kap ta owego oraz nadzoru w aśc c e sk ego: Ad unkt, Zak ad Rachunkowośc
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

2010-1.2013Instytucja zamaw ająca: M n sterstwo Nauk
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

F nansów
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następn e Narodowe Centrum Nauk ). K erowa em rea zowanym od 2010 projektem
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

NN113 021139, w asny, Po ska.
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

w praktyce prawn ka, Ocena f nansowa projektów nwestycyjnych: od 2006 do 2012),
AVENHANSEN Sp. z o.o. (F nanse przeds ęb orstwa, Zarządzan e p ynnośc ą f nansową,
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

Ana za f nansowa kondycj przeds ęb orstwa, Ana za op aca nośc
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2008 do 2011), HIGH5 Tra n ng Group (F nanse: 10/2010), Inter-Framax (F nanse
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

ana za f nansowa wydajnośc przeds ęb orstwa: od 2008), A V sta Group Sp. z o.o.
(11/2008), Zak ad Szko en a
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Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Sp. z o.o. (Zarządzan e f nansam : 2011), Instytut Konsu tantów Europejsk ch (Pom ar
zarządzan e ryzyk em w projektach nwestycyjnych: 01/2011), Centrum Edukacj Grupa
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

ORLEN (F nansowa ocena ryzyka
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".
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Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
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Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

Autor ub wspó autor ks ążkowych pub kacj fachowych z zakresu zarządzan a f nansam .
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
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1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
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1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
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1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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E ek ywne decyz e w zakres e nwes yc w kap a pracu ący
Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

(2 dn 23-24 03 2015) we wspó pracy z Akadem aMDDP w
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

Warszaw e
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

ryzyka pro ek ów nwes ycy nych pode mowanych przez bank
(2 dn 17-18 03 2015) d a BZ WBK San ander we Wroc aw u
we wspó pracy z ADEPT sc w Gdańsku
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Szko en e zamkn ę e (SZ) F nanc a Managemen (2 dn 34 03 2015) d a V segrad Fund we wspó pracy z S ovak
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Un vers y o Agr cu ure

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

Szko en e o war e (SO) Zarządzan e p ynnośc ą

nansową

E ek ywne decyz e w zakres e nwes yc w kap a pracu ący
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

(2 dn 26-27 01 2015) we wspó pracy z Akadem aMDDP w
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

Warszaw e

Szko en e o war e (SO) Ocena ana za op aca nośc
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

pro ek ów

nwes ycy nych

Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
*7
1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

Szko en e zamkn ę e (SZ) we wspó pracy z KKU d a Por u
Lo n czego w Mod n e Con ro ng nansowy
Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Szko en e zamkn ę e (SZ) we wspó pracy z BMSS d a BT&A
Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

Rachunkowośc SA Trzydn owy b ok ema yczny ana za
nansowa przeds ęb ors wa Wroc aw
Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".

zakres e nwes yc w kap a pracu ący” Łódź
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.

Szko en e o war e (SO) Zarządzan e p ynnośc ą

nansową

E ek ywne decyz e w zakres e nwes yc w kap a pracu ący
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .
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Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].
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Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.
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Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

MDDP Ka ow ce
Szko en e o war e (SO) Ocena ana za op aca nośc

DELPH

Warszawa

POLAND S A

2

nansową

E ek ywne decyz e w zakres e nwes yc w kap a pracu ący

z

18 11 2013 –
19 11 2013

Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.

2

nansową

Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
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Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
*11
1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
*12
1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.

Od 23 07 2012
Do 24 07 2012

Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.

Od 14 05 2011

Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.

Do 15 05 2011

Szko en e Tren ng um e ę nośc k erown czych „Zarządzan e
nansam d a n e nans s ów” w dn ach 1 2 u ego 2010 w
ramach pro ek u „Zarządzan e Obs uga K en a Sprzedaższko en a d a pracown ków sek ora MSP” nansowanego
przez Un ę Europe ską z Europe sk ego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacy nego Kap a
Ludzk (Warszawa 02 2010 Zarządzan e f nansam d a
Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.

Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.

Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.

Od 01 02 2010

n ef nans stów)

Do 02 02 2010

Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .

Szko en e o war e Framax (Zakopane Ana za ekonom czno
f nansowa f rmy)

Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Do 10 09 2008
od … 11 2008
do … 11 2008

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.
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Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

Od 22 06 2009
Do 23 06 2009

Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

Od 07 12 2009

Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.

Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
*7
1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
*8
1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
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1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
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1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
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Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].

Szko en e o war e BOM S (Poznań Zarządzan e p ynnośc ą
nansową)

Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.

u y-marzec 2006
ma 2006

8

p ec 2005

4

grudz eń 2005

1

Szko en e dedykowane – zamkn ę e przygo owane wraz z
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

BERNDSON d a Po ska Grupa Dea erów (Kraków F nanse
przeds ęb ors wa d a managerów n e nansowych)
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".

Szko en e o war e UN VERS KONSULT NG – EDUKACJA
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.
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Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
*4
1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
*5
1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
*6
1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
*15
1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
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Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.
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Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .
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Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
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Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].
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Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.
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Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".

f nansam , nada ących ton przysz emu k erunkow rozwo u praktyk f nansów,
zarządzan a ryzyk em, p ynnośc ą f nansową
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
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Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.
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Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma
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nnych. Autor w e u naukowych praktycznych pub kac , w tym ks ążek:

Leksykon zarządzan a f nansam , Strateg czne zarządzan e p ynnośc ą f nansową,
Krótkoterm nowe zarządzan e kap ta em (razem z W. P uta), Ta n k f nansowego
sukcesu (razem z K. Prędk ew cz), P ynność f nansowa w ma ych średn ch
przeds ęb orstwach, Strateg e f nansowe przeds ęb orstw, Wprowadzen e do zarządzan a
f nansam przeds ęb orstwa, Ocena kontrahenta na podstaw e sprawozdań f nansowych,
nnych. Jako trener przede wszystk m uk erunkowu e uczestn ków na sposób
rozum en a g ównych de zw ązanych z tematem szko en a, ącząc e z prostotą
asnośc ą przekazu ak na wyższym poz omem merytorycznym. Prezentowa swo e
wystąp en a z zakresu f nansów na szko en ach, sem nar ach konferenc ach w kra u za
gran cą, m n: Rhodos (Grec a 2008), USA (At ant c C ty 2011, Wash ngton DC 2011, H o
2011, Hono u u 2012, Ind anapo s 2012, M am 2013), Kanadz e (Montrea 2012),

1 Na początku stworzył Bóg nie bo i zie mię.
2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; cie mność była nad ot chłanią, a D uch Boży unosił się na d powierz chnią wód.
3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
4 I widział Bóg, że światłoś ć była dobra. Oddzielił te dy Bóg światłość od cie mności.
5 I nazwał Bóg światłoś ć dnie m, a cie mnoś ć nazwał nocą. I nastał wiecz ór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
6 Potem rz ekł Bóg: Niech pow stanie sklepie nie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7 Uczynił wię c Bóg sklepienie , i oddzielił wody pod sklepie nie m od wód nad sklepienie m; i tak się stało.
8 I nazwał Bóg sklepienie niebe m. I nastał wie czór, i na stał pora nek - dzie ń drugi.
9 Potem rz ekł Bóg: Niech się zbi orą wody s pod nieba na je dno miejs ce i nie ch się uka że suchy ląd! I tak się stało.
10 Wtedy nazwał Bóg s uchy ląd ziemią, a z biorowi sko wód nazwał morze m. I widział Bóg, że t o było dobre.
11 Pote m rzekł Bóg: Nie ch się za zieleni zie mia zieloną trawą, wydającą nasie nie i drzewe m ow ocowy m, rodzący m wedł ug rodzaj u swego owoc, w którym jest jego nasi enie na zie mi! I tak się stało.
12 I wydała ziemia zi eleń, ziele wydają ce nasi enie wedł ug rodzajów jego, i dr zewo ow ocowe, w którym jest nasie nie wedł ug rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre .
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trze ci.
14 Pote m rzekł Bóg: Nie ch powstaną światła na sklepie niu nie bios, a by oddzielały dzie ń od nocy i były znaka mi dla oznaczania pór, dni i lat!
15 Niech będą światłami na skle pieniu ni ebios , aby świeci ć nad ziemią! I tak się stało.
16 I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą dziło dnie m, i mniej sze światło, a by rządził o nocą, oraz gwiaz dy.
17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu niebios, aby świeciły na d zie mią.
18 I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłoś ć od cie mności. I widział Bóg, że to było dobre .
19 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
20 Pote m rzekł Bóg: Nie ch zaroją si ę wody mr owiem i stot żywych, a pta ctwo nie ch lata nad zie mią pod sklepie nie m niebi os!
21 I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się w ody, wedł ug ich rodzajów, nadto ws zelkie ptactwo skrzy dlate według rodzajów jeg o; i widział Bóg, że to było dobre.
22 I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzaj cie się i roz mnażaj cie się, i na pełniaj cie wody w morza ch, a pta ctwo nie ch się rozmnaża na zie mi!
23 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
24 Pote m rzekł Bóg: Nie ch wyda zie mia istotę żywą wedł ug rodzaj u jej: bydł o, pła zy i dzikie zwierzęta wedł ug rodzaj ów ich. I tak się stało.
25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta wedł ug rodzajów ich, i bydło we dług rodzaju jeg o, i wszelkie płazy zie mne według r odzaj ów ich; i widział Bóg, że to było dobre .
26 Pote m rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i nie ch pa nuje nad rybami morski mi i nad pta ctwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i na d wszelkim płaze m peł zający m po zie mi.
27 I stworzył Bóg czł owieka na obra z swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako męż czyz nę i niewiastę stworzył i ch.
28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg : Rozradzaj cie się i roz mna żajcie się, i napełniaj cie zie mię, i czy ńcie ją s obie podda ną; pa nuj cie nad ryba mi morskimi i na d ptactwe m niebi os, i nad w szelkimi zwier zętami, które się porus zają po ziemi!
29 Pote m rzekł Bóg: Oto daję wam ws zelką roślinę wydają cą nasie nie na cał ej ziemi i ws zelkie drzewa, których owoc ma w s obie na sienie: niech będ zie dla was pokarme m!
30 Wszystkim zaś dziki m zwierzętom i wszelkie mu ptactwu nie bios, i wsz elkim pła zom na zie mi, w których jest tchnieni e życia, daję na pokar m wszystkie rośliny. I tak się stało.
31 I spojr zał Bóg na wszystko, co uczynił, a był o to bardz o dobre. I na stał wieczór, i nastał pora nek - dzi eń sz ósty.
*2
1 Tak zostały ukończone nie bo i zie mia oraz cały ich zastę p.
2 I ukończył Bóg w si ódmym dniu dzieło sw oje, które uczynił, i odpo czął dnia siódmeg o od ws zelkiego dzieła, które uczynił.
3 I pobł ogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę cił go, bo w nim odpoczął od ws zelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stwor zeniu.
4 Takie były dzieje nieba i zie mi podczas ich stworze nia. W dniu, kiedy Pa n Bóg uczynił ziemię i ni ebo,
5 A jeszcze nie było ża dneg o krzewu polnego na zie mi ani nie wyrosł o żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił desz czu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę,
6 A tylko mgła wydobywała się z zie mi i zwilżała całą powierz chnię gle by,
7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu zie mi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
8 Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Ta m umi eścił człowieka, któreg o stworzył.
9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosł o z zie mi wszelkie dr zewo pr zyjemne do oglądania i dobre do jedze nia oraz drzewo ży cia w środku ogrodu i drzewo poz nania dobra i zła.
10 A rzeka wypływała z Edenu, a by nawadnia ć ogród. Pote m rozdzielała się na cztery odnogi.
11 Nazwa pierws zej: Pis zon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złot o,
12 A złoto tego kraju jest wyborne. Ta m jest żywica bdelium i kamień onyksowy.
13 Nazwa drugiej r zeki: Gichon. T o ta, która opływa cały kraj Kus z.
14 A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką je st Eufrat.
15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.
16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każ dego drz ewa tego ogrodu może sz jeś ć,
17 Ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy tylko zjesz z nieg o, na pewno umrz esz.
18 Pote m rzekł Pan Bóg: Ni edobrze jest człowiekowi, g dy jest sam. Uczy nię mu pomoc odpowie dnią dla nieg o.
19 Utworzył więc Pa n Bóg z zie mi wszelkie dzikie zwier zęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowa dził do czł owieka, aby zobaczy ć, jak je nazwie, a każda ist ota żywa miała mie ć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
20 Nadał tedy człowiek na zwy wszelkiemu bydł u i ptactwu nie bios, i ws zelkim dzikim zwierzęt om. Lecz dla człowieka nie z nalazła się pomoc dla niego odpowiednia.
21 Wtedy zesła ł Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zas nął. P otem wyjął jed no z jeg o żeber i wypeł nił ciałe m to mi ejsce .
22 A z żebra, które wyjął z cz łowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przy prowadził ją do człowieka.
23 Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero je st kością z k ości moi ch i ciałe m z ciała moj ego. Będzie się nazywała mę żatką, gdyż z męża została wzięta.
24 Dlatego opuści mąż oj ca sweg o i matkę swoją i złą czy się z ż oną sw oją, i staną się jed nym ciał em.
25 A człowiek i jego ż ona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
*3
1 A wąż był chytrzejszy ni ż wszystkie dzikie zwierz ęta, które uczy nił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiś cie Bóg powie dział: Nie ze wszystkich drzew ogr odu w olno wa m jeś ć?
2 A kobieta odpowiedziała wę żowi: Może my jeść ow oce z drzew ogr odu,
3 Tylko o owocu drzewa, które je st w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wol no wam z niego je ść ani się g o dotykać, aby ście nie umarli.
4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pew no nie umr zecie,
5 Lecz Bóg wie, ż e gdy tylko zjecie z ni ego, otwor zą się wam oczy i bę dzie cie jak Bóg, z nający dobro i zł o.
6 A gdy kobieta zoba czyła, że dr zewo to ma owoce dobre do jedz enia i że były mił e dla oczu, i godne pożąda nia dla zdoby cia mądr ości, zerwała z nieg o owoc i jadła. Dała też mężowi sw emu, który był z nią, i on też ja dł.
7 Wtedy otworzyły się oczy im obojg u i poz nali, że są na dzy. Spletli więc liś cie figow e i zrobili sobie prze paski.
8 A gdy usłyszeli szele st Pana Boga prze cha dzającego się po ogro dzie w powiewi e dzien nym, skrył się Adam z ż oną sw oją prze d Pane m Bogiem wśr ód dr zew ogrodu.
9 Lecz Pan Bóg zawoła ł na Adama i rz ekł do nieg o: Gdzie jesteś?
10 A on odpowie dział: U słyszałe m szel est twój w ogrodzie i zląkłem się, g dyż jeste m nagi, dlatego skryłe m się.
11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powie dział, że je steś nagi? Czy jadł eś z drz ewa, z którego zakazał em ci jeść?
12 Na to rzekł Ada m: Kobieta, którą mi dałe ś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłe m.
13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dla czego to uczyniłaś? I odpowie działa kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadła m.
14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Poniewa ż to uczyniłeś, będzi esz pr zeklęty wśród wszelkieg o bydła i wszelkiego dzikiego zwierza . Na brz uchu bę dzies z się cz ołgał i proch będzie sz jadł po wszystkie dni życia swego!
15 I ustanowię nieprzyjaź ń mię dzy tobą a kobietą, mię dzy twoim potomstwe m a jej potomstwe m; ono z dep cze ci gł owę, a ty ukąsisz je w piętę.
16 Do kobiety zaś rz ekł: Pomnożę dolegliwoś ci brze mien noś ci twojej, w bólach będzie sz rodziła dzie ci, mimo t o ku mę żowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje , on za ś będ zie panował nad tobą.
17 A do Ada ma rzekł: Ponieważ usłu chałeś gł osu żony sw ojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabr oniłe m, mówiąc: Nie wolno ci jeś ć z nieg o, przeklęta nie ch będzie zie mia z powodu cie bie! W moz ole żywić się będzie sz z niej po wszystkie dni życia sweg o!
18 Ciernie i osty rodzić ci będ zie i żywić się będzie sz ziele m pol nym.
19 W pocie oblicza twego będzi esz jadł chle b, aż wrócisz do zie mi, z której zostałe ś wzięty; bo proche m jesteś i w proch się obrócisz.
20 I nazwał Ada m żonę swoją Ewa, gdy ż ona była matką wszystkich żyją cych.
21 I uczynił Pan Bóg Ada mowi i jego ż onie odzieni e ze skór, i przy odział i ch.
22 I rzekł Pan Bóg: Ot o czł owiek stał się taki jak my: zna dobro i zł o. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23 Odprawił go więc Pa n Bóg z ogrodu Ede n, aby uprawiał zie mię, z której został wzięty.
24 I tak wygnał człowieka, a na ws chód od ogrodu Ede n umi eścił cher uby i płomienisty miecz wirują cy, aby strzegły drogi do drz ewa życia.
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1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i ur odziła Kaina. Wte dy rzekła: Wydała m na świat mężczyznę z pomocą Pana.
2 Potem urodziła jesz cze brata jego A bla. Abel był pasterz em trzód, a Kain uprawiał rolę.
3 Po niejakim czasie Kain zł ożył Panu ofiarę z plonów rolny ch;
4 Abel także złożył ofiarę z pierw orodnych trz ody swojej i z tłu sz czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał ; wtedy Kain rozgniewał się bar dzo i za sępił o się jego oblicz e.
6 I rzekł Pan do Kaina: Cze mu się gniewa sz i cz emu zasę piło się twoje oblicze?
7 Wszak byłoby pogodne, g dybyś czynił dobrze, a jeśli nie będzi esz czynił dobrze, u drzwi czyha grze ch. K usi cię, le cz ty mas z nad ni m pa nowa ć.
8 Potem rz ekł Kain do brata swego Abla: Wyjdź my na pol e! A gdy byli na polu, rzucił się Kai n na brata swego A bla i zabił go.
9 Wtedy rzekł Pan do Kaina : Gdzie j est brat twój Abel? A on odpowie dział: Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?
10 I rzekł: Cóżeś to uczynił? G łos krwi brata twego woła do mnie z zie mi.
11 Bądź więc teraz prz eklęty na ziemi, która rozwarła pasz czę sw oją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12 Gdy bę dziesz uprawiał rolę, ni e da ci już plonu sweg o. Bę dzies z tułacz em i wędr owce m na zie mi.
13 Wtedy rzekł Kain do Pa na: Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuś cić.
14 Oto dziś wypęd zasz mnie z tej zie mi i muszę ukryć się prze d obli cze m twoim. Będ ę tułaczem i wę drowce m na ziemi, a każdy, kto mnie s potka, zabije mnie.
15 I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by za bił Kaina, sie dmi okrotną pomstę ponie sie. Położył też Pa n na Kaini e znak, aby go nikt nie za bijał, kto go spotka.
16 I ods zedł Kai n sprz ed oblicza Pa na, i za mieszkał w zie mi Nod, na ws chód od E den u.
17 I obcował Kai n z żoną swoją, a ta poczęła i ur odziła H enocha. Pote m zbudował miasto i na zwał je imieni em syna swego: He noch.
18 A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Me chujaela, a Me chujael zrodził Metuszaela, a Metus zael zrodził La me cha.
19 Lamech pojął s obie dwie żony. I mię jed nej było A da, a imię dr ugiej Sylla.
20 Ada urodziła Jabala, który był praojce m mieszkają cych w na miota ch i przy trzodach.
21 A imię brata jego było Jubal, który był praojcem ws zystkich grający ch na cytrze i na fle cie.
22 Rów nież i Sylla urodziła T ubalkaina, który wykuwał wszelkie narzę dzia z miedzi i żelaza . Siostrą Tubalkaina była Naama.
23 I rzekł La mech do swy ch ż on: Ado i Syllo, słuchajcie gł osu mojeg o! Wy, żony Lame cha, nadstaw cie uc ha na sł owo moje! Męża got ów jestem zabić, j eśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec.
24 Jeżeli Kain miał być pomszczony sie de m razy, to La mech siede mdziesiąt siede m razy.
25 I obcował Ada m jesz cze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu i mię Set, mówią c: Bóg dał mi i nnego potomka za miast Abla, którego zabił Kain.
26 Setowi także urodził się syn i nazwał g o Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Pana.
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1 To jest księga potomków Ada ma: Kie dy Bóg stw orzył czł owieka, na podobieństw o Boże uczynił go.
2 Jako mężczyznę i niewia stę stworzył ich oraz bł ogosławił i m i nazwał ich ludźmi, gdy z ostali stworze ni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobie ństwo sw oje, na obraz swój, i nazwał go Set.
4 Po zrodzeni u Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.
5 Adam prz eżył dziewię ćset trzydzie ści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.
7 Po zrodzeni u Enosza żył Set osie mset sie de m lat i zrodził synów i córki.
8 Set przeżył dziewię ćset dwa naście lat i umarł.
9 Enos z żył dziewię ćdzie siąt lat i zrodził Ke nana.
10 Po zr odze niu Ke nana żył Enosz osie mset piętna ście lat i zrodził synów i córki.
11 Enos z prze żył dziewię ćset pię ć lat i umarł.
12 Kena n żył siede mdziesiąt lat i zrodził Ma halalela.
13 Po zr odze niu Mahalalela żył K enan osie mset czterdzieś ci lat i zrodził sy nów i córki.
14 Kena n przeżył dziewięćset dzie sięć lat i umarł.
15 Mahalalel żył sze śćdziesiąt pię ć lat i zrodził Jereda.
16 Po zr odze niu Jereda żył Mahalalel osie mset trzydzieś ci lat i zrodził synów i córki.
17 Mahalalel prze żył osie mset dziewi ęćdziesiąt pię ć lat i umarł.
18 Jered żył sto sze śćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.
19 Po zr odze niu He nocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.
20 Jered przeżył dziewięćset sześ ćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześ ćdzie siąt pięć lat i zrodził Metus zelacha.
22 Po zr odze niu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.
23 Henoch przeżył trzysta sze śćdziesiąt pię ć lat.
24 Henoch chodził z Bogie m, a pote m nie było go, gdyż zabrał go Bóg.
25 Metuszela ch żył st o osie mdziesiąt siede m lat i zrodził Lamecha.
26 Po zr odze niu La me cha żył Metuszela ch sied emset osie mdzie siąt dwa lata i zrodził synów i córki.
27 Metuszela ch przeżył dziewięćs et sześ ćdzie siąt dziewię ć lat i umarł.
28 Lamech żył sto osie mdziesiąt dwa lata i zrodził syna.
29 Dał mu i mię N oe, mówiąc: Te n nas pocieszy w pracy na szej i moz ole rąk naszych na zie mi, którą przeklął Pa n.
30 Lamech żył po zr odze niu N oego pięćs et dziewięćdziesiąt pię ć lat i zrodził synów i córki.
31 Lamech przeżył sie de mset sied emdziesiąt sie dem lat i umarł.
32 A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Se ma, Chama i Jafeta.
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1 A kiedy ludzie zaczęli roz mnaża ć się na ziemi i rodziły im się córki,
2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. W zięli więc s obie za ż ony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3 I rzekł Pan: Nie będzi e prze bywał duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż je st on tylko ciałe m. Będzie wię c życie jeg o trwać sto dwa dzieś cia lat.
4 A w owych cza sach, również i pote m, gdy synowie boży obcowali z córka mi ludzki mi, byli na zie mi olbrzy mi, których i m one rodziły. T o są mocarz e, którzy z dawien dawna byli sławni.
5 A gdy Pan widział, że wielka jest zł ość człowi eka na ziemi i że w szelkie jego myśli oraz dą żenia jego s erca są ustawicz nie złe,
6 Żałował Pan, że uczynił czł owieka na zie mi i bolał na d tym w sercu swoi m.
7 I rzekł Pan: Zgładzę czł owieka, którego stworzyłe m, z powierz chni ziemi, począwszy od czł owieka aż do bydlęcia, a ż do płazów i pta ctwa niebios, gdyż żał uję, że je uczyniłe m.
8 Ale Noe znala zł łaskę w oczach Pana.
9 Oto dziej e rodu Noeg o: N oe był mę że m sprawiedliwy m, nieskazitelny m wśród swojeg o pokol enia. N oe chodził z Bogiem.
10 I zrodził Noe trze ch sy nów: Se ma, Cha ma i Jafeta.
11 Ale ziemia była skaż ona w ocza ch Boga i pełna nieprawoś ci.
12 I spojr zał Bóg na ziemi ę, a oto była skaż ona, gdyż ws zelkie ciało skaziło dr ogę swoją na ziemi.
13 Rzekł tedy Bóg do Noeg o: Położę kres ws zelkiemu ciału , bo pr zez nie ziemia pełna jest nie prawoś ci; z nisz czę je wraz z zie mią.
14 Zbuduj sobie arkę z drzewa żywi czneg o. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz s mołą.
15 A zrobisz ją tak: Dług oś ć arki niech wynosi trzysta łokci, s zerokość jej pię ćdziesiąt łokci, a wysok ość jej trzydzieś ci łokci.
16 Zrobisz w ar ce okno i zakończysz je na ł okieć od góry. Z boku arki umieś cisz dr zwi. Uczynisz w niej dolne , wyższe i najwyżs ze komory.
17 Bo oto ja sprowa dzę potop na zie mię, aby znis zczyć pod nie bem ws zelkie ciało, w którym jest de ch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.
18 Ale z tobą usta nowię przy mierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i ż ony synów twoich z t obą.
19 Z wszelkich ist ot żyjących, z wszelkiego ciała wprowa dzisz do arki po par ze z każdeg o, aby z tobą zostały przy ży ciu. Nie ch to będzie samie c i sami ca.
20 Z ptactwa według rodzaj ów jego i z bydła we dług rodzajów jeg o, i z wszelkiego płazu zie mnego wedł ug rodzajów jego, po parz e z k ażdego z nich wejdą do cie bie, aby zostały przy życiu.
21 Ty zaś weź z s obą wszelką żywnoś ć, którą się jada, i zgromadź u siebie , aby była na pokarm dla ci ebie i dla ni ch.
22 I uczynił Noe w szystko tak, jak mu rozka zał Bóg ; tak uczynił.
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1 Rzekł Pan do N oego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy prze de mną w tym pok oleniu.
2 Ze wszystkich zwierząt czystych we ź z sobą po siede m, sa mca i sa micę, a z e zwierząt nie czystych po par ze, sa mca i sa micę.
3 Także z ptactwa nie bieskiego po siede m, sa mca i sami cę, aby zachowa ć przy życi u ich potomstwo na całej zie mi.
4 Gdyż po upływie sie dmiu dni s pusz czę na zie mię des zcz , który będzie pa dał prze z czter dzieś ci dni i czterdzie ści nocy, i zgładzę z powierzchni zie mi wszelkie istoty, które uczyniłe m.
5 I uczynił Noe ws zystko tak, jak mu rozkazał Pan.
6 A Noe miał s ześ ćset lat, gdy nastał pot op na zie mi.
7 Wsze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i żona mi synów swoi ch do arki przed wodami potopu.
8 Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nie czystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,
9 Po dwoj e weszł o do N oego do arki, samie c i sa mica, jak Bóg rozkazał N oemu.
10 Po sie dmi u dnia ch s padły na zie mię wody potopu.
11 W roku s ześćsetnym życia N oego, w mie siącu drugi m, siede mna stego dnia tego miesią ca, w tym właśni e dniu wytrysnęły źr ódła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.
12 I padał desz cz na zie mię pr zez czterdzie ści dni i czterdzieści nocy.
13 W tym właśnie dniu we szli do arki N oe oraz Se m, Cha m i Jafet, synowie Noego, żona N oego i trzy żony synów jego z nimi,
14 Oni i wszelkie zwier zęta według rodzaj u swego, i wszelkie bydło wed ług rodzaju sweg o, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, we dług rodzaju sweg o, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.
15 I weszło do N oego, do arki, po par ze z wszelkieg o ciała, w którym był o tchni enie życia.
16 A te, co weszły jako sa mie c i sami ca, z wszelkieg o ciała wesz ły, jak mu rozka zał Bóg. I zamknął Pan za ni m.
17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wys oko nad ziemią.
18 A wody przybrały i podniosły się bardzo na d ziemią, arka zaś unosiła się na powierz chni wód.
19 Wody zaś wzbierały coraz bar dziej na d ziemią, tak że z ostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod nie be m.
20 Na piętnaś cie łok ci wezbrały wody pona d góry, tak że zupełnie z ostały zakryte.
21 I wyginęło wszelkie ciało poruszają ce się na ziemi : ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzają ce po ziemi, i wszys cy ludzie.
22 Wszystko, co miało w nozdrza ch t chnie nie życia, ws zystko, co było na s uchym lądzie, pomarło.
23 Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powier zchni zie mi, po cząws zy od człowieka aż do bydła, a ż do płazów i pta ctwa niebios; to wszystko z ostało zgła dz one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
24 A wody wzbierały nad ziemią st o pięćdziesiąt dni.
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1 Potem w spomniał Bóg na Noego i na w szystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które był o z ni m w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zacz ęły opada ć.
2 Zamknęły się źródła ot chłani i upusty nie ba i ustał des zcz z nieba.
3 Z wolna ustęp owały wody z zie mi i wody za częły opada ć po upływie stu pię ćdziesięci u dni.
4 I osiadła arka w siódmym miesią cu, sie de mnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat.
5 A wody nadal opadały aż do dziesiąteg o miesią ca. W miesią cu dzi esiątym, pierws zego dnia tego mie siąca, ukazały się sz czyty gór.
6 Po czterdziest u dnia ch otwor zył Noe okno, które uczynił.
7 I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.
8 Potem wypuś cił gołębi cę, aby z obaczyć, czy opa dły wody z powierzchni zie mi.
9 Ale gołębica ni e znalazła niczeg o, gdzie by mogła osiąś ć i wróciła do niego do arki, bo wody były na powier zchni całej ziemi. I wyciąg nął rękę, pochwycił ją i wni ósł ją do siebie do arki.
10 Poczekawszy jes zcz e następ ne sie dem dni, z nów wypuścił gołę bicę z arki.
11 Gołę bica wróciła do niego pod wieczór, trzymają c w dzi obie zerwa ny świeży liść z dr zewa oliwneg o. I poznał N oe, że w ody na zie mi opa dły.
12 I poczekał jesz cze następ nych si ede m dni, i wypuścił gołębicę, ale ona j uż nie wróciła do niego.
13 W sze śćs etnym pierw szym rok u, w miesią cu pi erwszym, pierwszeg o dnia tego miesią ca, wyschły wody na zie mi. Zdjął tedy N oe da ch arki i zoba czył, że powierz chnia ziemi obes chła.
14 A w drugim miesiącu, dwudziesteg o siódmeg o dnia tego miesią ca, zie mia całkowici e wyschła.
15 Wtedy rzekł Bóg do Noego:
16 Wyjdź z arki ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą!
17 Wyprowa dź z s obą wszystkie zwierz ęta, które są z tobą, ws zelkie istoty żywe, ptactwo i bydł o, i wszelkie pła zy pełzają ce po ziemi! Nie ch zar oją się na zie mi, nie ch rozradzają się i rozmnażają na zie mi!
18 Wysze dł więc N oe z syna mi swymi i ż oną sw oją, i z żonami synów swoi ch, którzy z ni m byli.
19 Wszelkie zwier zęta, wszelkie pła zy i wszelkie ptactwo, ws zystko, co się por usza na ziemi we dług rodzajów ich, wyszł o z ark i.
20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdeg o ptactwa czystego, i zł ożył je na ofiarę cał opalną na ołtarzu.
21 I poczuł Pan miłą w oń. Rzekł tedy Pan w s ercu sw oim: Już nigdy nie będę przeklinał zie mi z powodu czł owieka, gdyż myśli serca ludzkiego są z łe od młodoś ci jego. Ni e będę te ż już nig dy nisz czył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłe m.
22 Dopóki ziemia istnie ć bę dzie, nie ustaną siew i ż niwo, zi mno i gorąco, lato i zi ma, dzień i noc.
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1 I pobł ogosławił Bóg N oego i synów jego, i powie dział d o nich: Rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie, i napeł niajcie zie mię.
2 A bojaźń i lęk prze d wami nie ch padnie na wszystkie zwierzęta zie mi i na wszelkie ptactwo nie bios, na wszystko, co się rus za na zie mi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to odda ne jest w ręce was ze.
3 Wszystko, co się rusza i żyje, nie ch wa m służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wa m wszystko.
4 Lecz nie bę dzie cie jedli mię sa z duszą jego, t o jest z krwią jego.
5 Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz wa szych. Bę dę jej żądał od każdeg o zwierzę cia. A od człowieka będę żą dał duszy czł owieka, za życie brata jego.
6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew prze z czł owieka będ zie przela na, bo na obraz Boży uczy nił czł owieka.
7 Wy zaś rozradzajcie si ę i rozmnażaj cie! Niech zaroi się od was zie mia i niech was bę dzie dużo na niej!
8 Nadto rzekł Bóg do Noeg o i do jego synów, którzy byli z ni m, mówiąc:
9 Oto Ja, Ja ustanawiam pr zymierze moj e z wami i z potomstwem was zym po was,
10 I z wszelkimi ist otami żyjący mi, które są z wa mi, z ptactwe m, z bydłem i z ws zystkimi dziki mi zwierzęta mi, które są z wami, z ty mi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwier zęt ami zie mi.
11 I ustanawia m przy mierze moje z wa mi, że już nigdy nie z ostanie wytępione żadne ciał o woda mi potopu i że już nig dy nie bę dzie potopu, który by znisz czył zie mię.
12 Pote m rzekł Bóg: To bę dzie z nakiem pr zymierza, które Ja usta nawiam między mną a mię dzy wami i między każ dą istotą żyjącą, która jest z wa mi, po wie czne czasy;
13 Łuk mój kładę na obł oku, aby był z nakiem pr zymierza między mną a zie mią.
14 Kiedy zbi orę chmury i obłok bę dzie na d zie mią, a na obł oku ukaż e się łuk,
15 Wspomnę na pr zymierz e moj e, które jest mię dzy mną a wami i wszelką istotą żyjącą we ws zelkim ciele i już nig dy nie będ zie wód potopu, które by z nisz czyły wszelkie ciał o.
16 Gdy tedy łuk ukaże si ę na obł oku, s pojrzę nań, aby ws pomnie ć na przy mierze wie czne międ zy Bogie m a wszelką istotą żyjącą , wszelkim ciałe m, które jest na zie mi.
17 I rzekł Bóg do N oego: T o jest znak przy mierza, które ustanowiłe m mi ędzy mną a wszelki m ciałe m, które jest na zie mi.
18 Synami N oego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cha m i Jafet; a Cha m był oj ce m Kanaa na.
19 Ci trzej byli syna mi Noeg o i z nich wywodzi się cała ludnoś ć zie mi.
20 Noe, który był rolnikie m, pierws zy założył winnicę.
21 Gdy pote m na pił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie sw oim,
22 A Cha m, ojcie c Ka naana, z obaczył nagoś ć oj ca swego i opowie dział o tym poza na miote m obu swoi m bra ciom.
23 Wtedy Sem i Jafet wzięli s zatę, nałożyli ją sobie na ra miona i pode szli tyłem, i przykryli nagoś ć oj ca swego, a poniewa ż obli cza ich były odwrócone, nie widzieli nagoś ci oj ca swego.
24 A gdy Noe obudził się po upi ciu się wine m i dowie dział się, co mu uczynił jeg o naj młodszy syn,
25 Rzekł: Niech będ zie przeklęty Kanaa n, nie ch bę dzie naj niżs zym sł ugą braci sw oich!
26 Pote m rzekł: Bł ogosławi ony nie ch bę dzie Pa n, Bóg Sema, a Ka naan nie ch będzie sługą jego!
27 Niech da Bóg i Jafetowi prze strzeń s zeroką i niech za mieszka w na miotach Sema, a Ka naan ni ech będzi e sługą ich!
28 Po potopie żył Noe trzysta pię ćdzie siąt lat.
29 Noe żył wię c dziewię ćset pię ćdziesiąt lat i umarł.
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1 Oto dziej e rodu synów N oego: Sema, Chama i Jafeta, g dy po potopie ur odzili się i m synowie.
2 Synami Jafeta są: G omer, Mag og, Madai, Jawan, Tubal, Mesz ech i Tiras.
3 Synami Gomera są: As zkanaz, Ri fat i Togarma.
4 Synami Jawana są: Elisza, Tars zisz, Kittim i D odani m.
5 Od ni ch wywodziły się narody wyspiarzy podzielone wedł ug swoich krajów i według sw oich języków i ple mion w nar oda ch swoi ch.
6 Synami Cha ma są: Kus z, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Ra ema i Sabtecha. Synami Rae my są: Szeba i De dan.
8 A Kusz zr odził Ni mroda, który był pierwszy m mocarze m na zi emi.
9 Był on dzielnym myśliwym przed Pa ne m. Dlatego mówi się: Dziel ny myśliwy prze d Pane m jak Ni mrod.
10 A zaczątkiem jeg o królestwa był Ba bilon, Ere ch, Akkad i Kalne w kraju Synear.
11 Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Re chow ot-Ir, i Kala ch
12 Oraz Resen, wielkie miasto między Ni niwą a Kalach.
13 A Misraim zrodził Ludytów, Ana mitów, Le habitów, Naftuchitów,
14 Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.
15 Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pi erworodnego, i Cheta,
16 Nadto Jeb uzytów, Amorytów, Girgaszytów,
17 Chiwwitów, Arkitów, Synitów,
18 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. Pote m roz pros zyły się plemi ona Ka nanej czyków.
19 Obs zar Kana nejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Ga zy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboi m aż do Le szy.
20 To są synowie Cha ma wedł ug ich plemi on, języków, krajów i nar odów.
21 Le cz także i Semowi, praojcu wszystkich synów He bera, starsz emu bratu Jafeta, ur odzili się synowie.
22 Synami Sema są: Elam, As sur, Arpachsza d, Lud i Aram.
23 Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Mas z.
24 Arpachszad za ś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.
25 A Heberowi ur odzili się dwaj synowie: je den miał na i mię Peleg, gdyż za jeg o cza sów podzielili się mieszka ńcy zie mi, a imię brata jego było Joktan.
26 A Joktan zrodził Almoda da, Szelefa, Chasar maweta, Jeracha ,
27 Hadora ma, Uzala, Diklę,
28 Obala, Abi maela, Sabę,
29 Ofira, Chawilę i Jobaba ; ci wszys cy byli synami Joktana.
30 A siedziba i ch sięgała od Mes zy do Sefar w góra ch ws chodni ch.
31 To są synowie Sema we dług ich ple mion, ję zyków, krajów i narodów.
32 To są ple miona synów N oego we dług rodów ich w naroda ch i ch. Od ni ch to wywodziły się narody na zie mi po potopie.
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1 Cała ziemia miała jede n język i jednakow e słowa.
2 Podczas sw ojej wędr ówki ze wschodu znale źli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
3 I mówili jede n do drugiego: Nuż e, wyrabiajmy cegł ę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kami enia, a s moły za miast zaprawy.
4 Potem rz ekli: Nuż e, zbuduj my sobie miast o i wieżę, której sz czyt sięgałby aż do nieba, i uczy ńmy sobie imię , abyśmy ni e rozpr oszyli się po całej zi emi!
5 Wtedy zstąpił Pa n, aby zobaczyć mia sto i wieżę, które budowali ludzie.
6 I rzekł Pan: Ot o jede n lud i wszys cy mają je den język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz j uż dla ni ch ni c nie będzie niemożliwe, cokolwiek za mierzą uczynić.
7 Przeto zstą pmy tam i pomie szaj my ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8 I rozproszył ich Pan sta mtąd po całej zie mi, i prze stali budować miasto.
9 Dlatego nazwano je Babel, bo ta m pomies zał Pan język cał ej zie mi i rozproszył ich stamtąd po całej powierz chni ziemi.
10 Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachsza da w dwa lata po potopie.
11 Po zr odze niu Arpa chsza da żył Sem pięćs et lat i zrodził synów i córki.
12 Gdy Arpachsza d miał trzydzie ści pię ć lat, zrodził Szelacha.
13 Po zr odze niu Szela cha żył Arpachsza d czterysta trzy lata i zrodził sy nów i córki.
14 Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził He bera.
15 Po zr odze niu He bera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
16 Gdy Heber miał trzydzie ści cztery lata, zrodził Pelega.
17 Po zr odze niu Pelega żył H eber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
18 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, zrodził Reu.
19 Po zr odze niu Reu żył Peleg dwieście dziewię ć lat i zrodził synów i córki.
20 Gdy Re u miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
21 Po zr odze niu Seruga żył Reu dwie ście sie de m lat i zrodził synów i córki.
22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, zr odził Na chora.
23 Po zr odze niu Na chora żył Serug dwieś cie lat i zrodził synów i córki.
24 Gdy Na chor miał dwadzieścia dziewięć lat, zr odził Tera cha.
25 Po zr odze niu Tera cha żył Na chor st o dziewiętna ście lat i zrodził synów i córki.
26 Gdy Terach miał sie de mdzie siąt lat, zrodził Abra ma, Nachora i Harana.
27 A oto dzieje r odu Tera cha: T erach zr odził A brama, Na chora i Harana, a Haran zr odził Lota.
28 Haran z marł za życia oj ca swego T eracha w oj czyź nie swojej , w Ur chal dejskim.
29 Abram i Na chor pojęli s obie ż ony. Imię żony Abra ma było Saraj, a imię żony Na chora Milka, córka Harana, oj ca Milki i ojca Jiski.
30 A Saraj była niepłodna, nie miała dzie ci.
31 I wziął Terach syna swego Abra ma i wnuka sweg o Lota, sy na Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna sweg o Abrama, i wysze dł z ni mi z Ur chaldej skiego, aby uda ć się do zie mi Kanaa n. Gdy przy byli do Haranu, zamie szkali tam.
32 Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.
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1 I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z zi emi sw ojej i od rodziny sw ojej, i z domu ojca sw ego do ziemi, którą ci wskażę.
2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci bł ogosławił, i uczynię sław nym i mię twoje, tak że stanies z się bł ogosławie ństwem.
3 I będę bł ogos ławił błogosławiący m tobie, a pr zeklinających cię przeklinać będę ; i będą w tobi e błog osławione wszystkie ple miona ziemi.
4 Abram wybrał się w drogę , jak mu rozkazał Pan, i posz edł z ni m Lot. Abram miał sied emdziesiąt pię ć lat, gdy wyszedł z Hara nu.
5 Wziął też Abra m żonę swoją Saraj i Lota, bratanka sw ego, i cały ich dobytek, którego się dor obili, i słu żbę, którą na byli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do zie mi kanaanej skiej. I przybyli do Kanaanu.
6 Abram prze sze dł tę ziemię a ż do miejs cowości Sychem, do dę bu M ore. Kana nejczycy byli wówczas w tej ziemi.
7 I ukazał się Pan Abra mowi i rzekł: Zie mię tę da m pot omstw u twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Pa nu, który mu się ukazał.
8 Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i roz bił swój na miot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam z budował Pa nu ołtarz i wzywał imi enia Pana.
9 Potem wę drował Abra m coraz dalej do Nege bu.
10 Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abra m udał się do Egi ptu, aby się tam zatrzyma ć jako przybys z, gdyż w kraju był wielki głód.
11 A gdy się już zbli żał do Egipt u, rzekł do swej żony Saraj: Wiem, ż e jesteś pięk ną kobietą.
12 Gdy więc z oba czą cię Egi pcjanie , powie dzą: To j est jego żona, i zabiją mnie, a ciebie z ostawią przy życiu.
13 Mów więc, ż e jesteś moją siostrą, aby mi się dobrz e wiodł o ze względ u na cie bie i abym dzięki tobie poz ostał przy życi u.
14 Gdy Abram przybył do Egi ptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo pięk na.
15 A gdy ujrzeli ją dworza nie faraona, wychwalali ją wobec faraona, i za brano tę kobietę do pałacu faraona.
16 Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak że miał ow ce, bydł o, os ły, niewolników i ni ewolni ce, ośli ce i w ielbłądy.
17 Le cz Pan dotknął fara ona i jego dom ciężki mi plagami z powodu Saraj, żony Abrama.
18 Wezwał wię c faraon Abrama i rzekł: Cóż eś mi to uczy nił? Dlaczeg o nie oznaj miłeś mi, że ona je st żoną tw oją?
19 Dlaczeg o powie działeś : Ona je st siostrą moją, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, we ź ją i odej dź.
20 Pote m rozkazał faraon ludziom sw oim, a by odpr owadzili go wraz z żoną jeg o i wszystkim, co do niego należało.
*13
1 Wyruszył tedy Abra m z Egiptu z ż oną sw oją i wszystkim, co do niego należało, do Neg ebu, a Lot był z ni m.
2 A Abram był już bar dzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
3 I wędrował, zatrzy mując się na postoja ch, z N egebu a ż do Betelu, do miej sca, gdzie poprzed nio był jeg o na miot, mię dzy Betele m i Ai,
4 Do miejs ca, gdzie prze dtem z budował ołtarz. Ta m wzywał Abram i mienia Pa na.
5 Równie ż Lot, który wędr ował z Abramem, miał ow ce, bydł o i nami oty.
6 Lecz kraj nie mógł i ch obu utrzy mać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli prze bywać raze m.
7 Między pasterza mi stad Abra ma a pasterza mi stad Lota powstał spór. A Ka nanej czycy i Peryzy ci mies zkali wówcza s w kraju.
8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Nie chże nie bę dzie sporu między mną a tobą i między pa sterza mi moi mi a twoimi, je steśmy pr zecie ż braćmi.
9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otwore m? Odłącz si ę więc ode mnie! Jeśli chcesz pójś ć w lewo, ja pój dę w prawo, a je śli chcesz pójś ć w prawo, ja pójdę w lewo.
10 Wtedy Lot podniósł szy oczy, widział, ż e cały okręg nadj ordański - zani m Pa n znis zczył Sodomę i Gomorę - był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak zie mia egipska, aż do Soaru.
11 I wybrał sobie Lot cały okręg na djor dański. I wyruszył Lot na ws chód. Tak rozstali się obaj ci męż owie.
12 Abram za mies zkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadj ordańskiego i roz bijał swe na mioty aż do Sodomy.
13 A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzes zni wobec Pa na.
14 I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy sw oje i spojrzyj z miej sca, na który m jesteś, na półn oc i na poł udnie, na wschód i na zachód,
15 Bo całą tę ziemię , którą widzisz, dam tobie i potomstwu twe mu na wieki,
16 I roz mnożę pot omstwo twoje jak proch zie mi, tak że jeśli kto zdoła poli czyć pr och zie mi, również potomstwo twoj e będ zie mogło by ć poli czone.
17 Wstań i prz ejdź ten kraj wz dłuż i wsz erz, bo tobie go da m.
18 Wtedy Abram zwinął na mioty i przybył, by za mies zkać w dąbr owie Mamre pod H ebronem. Tam z budował Panu ołtarz.
*14
1 W czasa ch A mrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasar u, Ked orlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,
2 Prowadzili woj nę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, króle m G omory, z Szinabe m, króle m Admy, z Szemebere m, króle m Seboi m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
3 Wszys cy oni ze szli się w doli nie Syddim, gdzie teraz jest M orze Słone.
4 Przez dwa naście lat podlegali Ke dorlaomerowi, le cz w trzynastym r oku zbuntowali się.
5 W czterna stym roku wyrus zył Ked orlaomer oraz królowie, któr zy byli z nim, i pobili Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m i Emitów na równinie Kiriataim,
6 I Chorytów w ich górach Seir aż do El -Paran, które jest na gra nicy pustyni.
7 Potem zawrócili i przybyli do En -Misz pat, czyli do Kades z, i znis zczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mies zkali w Chasas on -Tamar.
8 Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie G omory, Admy, Seb oim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w doli nie Syddim do walki z ni mi,
9 Mianowicie z Ked orlaomerem, król em Ela mu, i Tidale m, króle m narodów, i Amra felem, królem Synear u, i Arioche m, króle m Ellasaru, czterech królów prz eciwko pi ęciu.
10 A w dolinie Syddi m było wiele dołów z e smołą zie mną. T oteż gdy królowie Sodomy i Gom ory uciekali, wpa dli tam, a pozostali uciekli w góry.
11 Wtedy zabraws zy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odes zli.
12 Zabrali także Lota, bratanka Abra ma, i jego dobytek i odes zli; mies zkał bowie m w Sodomie.
13 I przysze dł pewie n ucho dźca, i oznaj mił to Abra mowi Hebraj czykowi, który mies zkał w dąbrowie A moryty imienie m Ma mre, brata Eszkola i Anera, s przymier zeń ców Abra ma.
14 Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięt o do ni ewoli, uz broił sw oich trzystu osie mnastu wypr óbowanych ludzi, urodzony ch w jego domu i ruszył w poś cig aż do Da n.
15 Pote m podzieliwszy sw ój oddział, na padł na nich w nocy z e sługa mi swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na pół noc od Da maszk u.
16 Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowa dził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.
17 A gdy wracał po zwy cięstwie nad K edorla omere m i królami, któr zy z nim byli, wyszedł mu na s potkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej.
18 Melchi sedek zaś , król Salemu, wyni ósł chleb i wino . A był on kapła nem Boga Najwyż szego.
19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będ zie błog osławiony Abram pr zez Boga Najwyższ ego, stwor zyciela nieba i zi emi!
20 I niech będ zie bł ogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyja ciół twoi ch w ręce twoj e! A Abram dał mu dzie sięci nę ze wszy stkiego.
21 Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama : Daj mi ludzi, a zabier z sobie dobytek!
22 Le cz Abram odpowied ział królowi Sodomy: P odnos zę rękę swą do Pa na, Boga Najwyższ ego, stworzy ciela nieba i zie mi,
23 Że nie wez mę ani nitki, ani rze myka sandał ów, ani ni czego z teg o wszystkiego, co należy do cie bie, abyś ni e mógł powied zieć: To ja wzbogaciłe m Abra ma.
24 Nie chcę ni c, oprócz tego, co spożyli słu dzy oraz działu nale żnego męż om, którzy pos zli ze mną, Anerowi, Es zkolowi i Ma mremu; nie ch oni wez mą swój dział.
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1 Po tych wydarze niach doszło Abra ma w widze niu na stępują ce sł owo Pana : Nie bój się, Abra mie, Jam tarczą twoją ; zapłata twoja bę dzie s owita!
2 Wtedy Abram odpowiedział : Panie Boże , cóż mi może sz da ć, gdy ja schodzę be zdziet ny, a dzied zice m domu mego będ zie Eliezer z Da maszku.
3 Potem rz ekł Abram: Przecie ż nie dał eś mi potomstwa, więc mój domownik bę dzie dziedzi ce m moim.
4 Wówczas doszł o go słow o Pana : Nie ten bę dzie dziedzi ce m twoim, le cz ten, który bę dzie pochodził z wnętrz noś ci twoich, będ zie dzie dzi cem twoi m.
5 Potem wypr owadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku nie bu i policz gwiaz dy, jeśli możes z je poli czyć! I rzekł do niego: Tak lic zne będzie potomstwo twoje .
6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku us prawiedliwieniu.
7 Potem rz ekł do nieg o: Jam jest Pa n, który cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać tę zie mię w posiada nie.
8 A on odpowied ział: Pani e Boże, po czy m pozna m, że ją posiądę?
9 On zaś r zekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, na dto synogarlicę i gołębi cę.
10 I sprowa dził mu to wszystko, i rozciął na poły, i poł ożył jed ną poła ć na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił.
11 Wtedy zle ciały ptaki drapieżne do pa dliny, lecz Abram je odpę dził.
12 A gdy zachodził o słońce, ogarnął Abra ma twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemnoś ć.
13 I rzekł do Abra ma: Wie dz dobrze , że pot omstwo twoje prz ebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do ni ch nale żeć ni e będ zie i będą ta m niewol nikami, i będą i ch ciemię żyć prz ez czterysta lat.
14 Le cz Ja także sądzić będę naród, które mu jako niewolni cy służy ć bę dą; a pote m wyjdą z wielkim dobytkiem.
15 A ty odejdzies z do ojców swoich w pokoj u i będ ziesz pogrze bany w późnej starości.
16 Le cz dopiero czwarte pok olenie wróci tutaj, gdyż prze d tym czase m nie dopeł ni się wina Amorytów.
17 A gdy słońce zasz ło i nastała ci emnoś ć, oto ukazał się dy miący pie c i płonąca pochodnia, które prze suwały się mię dzy owy mi poła ciami.
18 W dni u tym zawarł Pan przymier ze z Abra mem, mówią c: P otomstwu twemu daję tę zie mię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:
19 Kenitów i Ke nizytów, i Kadmonitów,
20 I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów,
21 I Amorytów, i Kana nej czyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.
*16
1 A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzie ci, lecz miała niew olnicę, Egipcja nkę, imie niem Hagar.
2 Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pa n odmówił mi pot omstwa, obcuj, proszę, z niewolni cą moją, może z niej będ ę miała dzieci. I usłu chał Abra m rady Saraj.
3 Wzięła więc Saraj, ż ona Abra ma, niewol nicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dzi esięci u latach pobytu Abra ma w zie mi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mę żowi swe mu, Abra mowi.
4 A on obcował z Hagar, i poczęła. Le cz gdy s postrz egła, że pocz ęła, zaczęła pogar dza ć panią sw oją.
5 Wtedy rzekła Saraj do Abra ma: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolni cę moją tobie za żonę, a ona, g dy spostrzegła, że pocz ęła, zaczęła mną pogardza ć! Niech Pan bę dzie sę dzią między mną a tobą.
6 Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolni ca twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzy ć, uciekła od niej .
7 I znalazł ją anioł Pański przy źr ódle wód na pustyni, przy źr ódle na drodze do Sz ur,
8 I rzekł: Hagar, niewolni co Saraj, skąd przychodzi sz i doką d idzies z? A ona odpowie działa: U ciekłam przed panią moją Saraj.
9 Na to rzekł do niej anioł Pa ński: Wr óć do swej pa ni i oddaj się pod jej władzę!
10 Rzekł jes zcze do niej anioł Pa ński: Roz mnożę bar dzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnog ości ni e będ zie go można policzyć.
11 Nadto rzekł do niej a nioł Pa ński: Oto poczęłaś i ur odzis z syna, i nazwie sz go Is mael, bo Pan usłyszał o nied oli twojej.
12 Będ zie to człowiek dziki, ręka jego bę dzie pr zeciwko w szystkim, a ręka wszystkich będ zie prze ciwko nie mu, i bę dzie na stawał na wszystkich pobratymców swoi ch.
13 I nazwała Pa na, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mni e widzi, bo mówiła: Ws zak oglądała m tutaj tego, który mnie widzi!
14 Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mni e widzi. Jest ona międ zy Kades z a Bere d.
15 Pote m Hagar urodziła Abramowi syna. Abra m nadał sy nowi swe mu, którego urodziła Hagar, imię Is mael.
16 A Abram miał osie mdzie siąt sześ ć lat, gdy Hagar urodziła mu Is maela.
*17
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewi ęć lat, ukazał się Pa n Abramowi i rzekł do niego: Jam je st Bóg W sze chmogą cy, trwaj w społeczności ze mną i bą dź doskonały!
2 Ustanowię bowie m przy mierze mi ędzy mną a tobą i da m ci bar dzo li czne potomstwo.
3 Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do nieg o mówił:
4 Oto przy mierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojce m wielu nar odów.
5 Nie będ ziesz już odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie A braham, gdyż ustanowiłe m cię oj ce m mnóstwa nar odów.
6 Roz mnożę wię c ciebi e nad miarę i wywiodę z cie bie narody, i królowie pochodzi ć bę dą od ciebie.
7 I ustanowię przymierz e moje mię dzy mną a tobą i pot omka mi twoimi po tobie we dług pokoleń i ch jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim i potomstwa twego po tobie.
8 Ziemię, na której prz ebywasz jako przychodzień, ca łą ziemię ka naanejską da m tobie i potomstwu twe mu po tobie na wie czne posiadanie i bę dę Bogiem i ch.
9 Nadto rzekł Bóg do Abraha ma: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochow ujcie pr zymierza mego.
10 A to jest przymierz e moje, przy mierze między mną a wami i potomstwem twoi m po tobie, którego ma cie dochować: obrze zany zostanie u was każdy męż czyzna .
11 Obrz eże cie mianowicie ciało na pletka waszego i bę dzie to z nakiem pr zymierza międ zy mną a wa mi.
12 Każde wa sze dziecię płci męskiej, po w szystkie pokole nia, gdy bę dzie miał o osie m dni, ma być obr zezane; podobnie też ws zystkie inne dzieci, zar ówno urodzone w domu jak i nabyte za pie niądze od jakiegokolwiek cudz ozie mca, który nie je st z potomstwa twego,
13 Obrz ezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i na byty przez cie bie za pie niądze. I będzie przymier ze m oje na ciele waszym jak o przymier ze wieczne.
14 A nieobrz ezany męż czyzna, który nie będzie miał obrzeza nego ciała napletka swego, będzie wytępi ony z ludu swego, bo zła mał pr zymierze moj e.
15 Pote m rzekł Bóg do Abraha ma: Saraj, swej ż ony, nie będzi esz na zywał Saraj, lecz imię jej będzi e Sara.
16 Będ ę jej błog osławił i da m ci z niej syna. Bę dę jej bł ogosławił i stanie si ę matką narodów, od niej pochodzić bę dą królowie nar odów.
17 Wtedy Abraha m padł na obli cze sw oje i roze śmiał się, bo pomyślał w s ercu swoim: Czyż stuletnie mu może się urodzić dzieck o? I czyż Sara, dziewię ćdziesię cioletnia, może r odzi ć?
18 I rzekł Abraha m do Boga: Oby tylko Ismael poz ostał przy życi u prze d twoim obliczem!
19 Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwie sz go i mienie m Izaak, a Ja ustanowię przymierz e moje z ni m jako przy mierze wieczne dla jego pot omstwa po ni m.
20 Co do Is maela, wysłu chałe m cię : Oto pobł ogosławię mu i rozplenię g o, i roz mnożę go na d miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
21 Ale przymierz e moj e ustanowię z Izaakie m, którego urodzi ci Sara o tym samy m cza sie w roku nastę pnym.
22 I przestał z nim mówić. I ods zedł Bóg od Abraha ma w górę.
23 Wtedy Abraha m wziął syna sweg o Is maela i wszystkich urodzony ch w swym domu, i wszystkich nabytych za pie niądze, ws zystkich męż czyzn w śród swy ch domowników i obrzezał na pletki ich tego sa mego dnia, jak mu nak azał Bóg.
24 A miał Abraha m dziewię ćdzi esiąt dziewię ć lat, gdy obrze zano jeg o napletek.
25 Ismael zaś, syn jeg o, miał trzynaś cie lat, gdy obrz ezano jego na pletek.
26 Tego sa mego dnia zostali obrzeza ni Abraha m i jego syn Is mael.
27 Wszys cy też mę żczyźni jego domu, zarów no ur odz eni w domu jak i na byci za pie niądze od cudz ozie mców, zostali obrze zani z ni m.
*18
1 Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Ma mre, gdy sie dział u wejś cia do nami otu w skwarne południe.
2 A podni ósłs zy oczy, ujrzał trzech mę żów, którzy stanęli pr zed ni m. Ujr zawszy ich, wybiegł od wej ścia do na miotu na i ch spot kanie i pokł oniwszy się a ż do zie mi,
3 Rzekł: Pa nie, jeśli m znalazł ła skę w ocza ch twoi ch, nie omijaj, pros zę, sługi sw ego.
4 Pozwól, by przyniesi ono trochę wody, abyś cie obmyli nogi was ze; potem odpocznijcie pod drzewe m.
5 Przyniosę te ż kawałek chleba, a byście się posilili. W szak po t o wstąpiliście do sł ugi waszego. Pote m możeci e pójś ć dalej. Wtedy oni rz ekli: Uczy ń tak, jak powiedziałe ś!
6 I poś pieszył Abraha m do na miotu, do Sary, i rzekł: Roz czyń szybko trzy miary wybor nej mąki i zrób placki!
7 Potem pobiegł A braham do by dła, wziął mł ode, delikatne i dobre cielę i dał je sł udze, który śpiesz nie je przyrzą dził.
8 Wziął także mas ło, mleko i cielę, które pr zyrządził, i postawił prze d ni mi. Sam stanął przy nich pod drzewe m, a oni jedli.
9 Wtedy rzekli do nieg o: G dzie jest Sara, żona twoja? A on odpowie dział: W ty m oto na miocie.
10 Tedy rzekł: Na pewno wr ócę do cie bie za rok o tym sa my m czasi e, a wtedy żona twoja Sara bę dzie miała syna. Sara zaś podsł uchiwała u wejś cia do na miot u, które było za ni m.
11 A Abraham i Sara byli starzy, w pode szłym wiek u. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet.
12 Toteż roz eś miała się Sara sama do siebie, mówią c: Teraz, g dy się zestarzała m, ma m tej rozk oszy zażywa ć! I pan mój jest stary!
13 Na to rzekł Pan do Abraha ma: Dla czeg o to roześ miała się Sara, mówiąc: Czyż bym na prawdę mogła jes zcze r odzi ć, gdy się ze starzałam?
14 Czy jest cokolwiek nie możliweg o dla Pana? W ozna cz onym czasie za rok wrócę do cie bie, a Sara będ zie miała syna.
15 Wtedy Sara zaparła się, mówią c: Nie ś miała m się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie prawda, ś miałaś się.
16 Pote m wyruszyli stamtąd owi mę żowie i skierowali się ku Sodomie. Abraha m zaś s zedł z nimi, aby i ch odprowa dzić.
17 A Pan mówił: Czy mam zataić prze d Abraha me m to, co zamier zam uczyni ć?
18 Wszak z Abra hama na pewno wywodzi ć się bę dzie wielki i potęż ny naród, i pr zez nieg o bę dą błog osławione wszystkie narody ziemi.
19 Wybrałe m go bowiem, a by nakazał synom sw oim i domowi swemu po sobie strzec dr ogi Pana, aby za chowywali sprawiedliwoś ć i prawo, tak iżby Pa n mógł wypełni ć względe m Abraha ma to, co o ni m powiedział.
20 Pote m rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk prze ciwko Sodomie i G omorze, że grz ech ich je st bardz o ciężki.
21 Zstąpię więc i z obaczę, czy postę powali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który dosze dł do mnie , czy nie ; muszę to wie dzieć!
22 Pote m odwr ócili się mężowie i poszli sta mtąd do Sodomy. Abraha m zaś stał nadal prz ed Pa nem,
23 A zbliżywszy się, Abra ham rzekł: Czy rze czywiście zgładzis z sprawie dliwego wespół z be zbożny m?
24 Może je st w tym mieś cie pię ćdzie sięciu sprawiedliwych; czy także ich zgła dzisz i nie przeba czys z miejs cu te mu pr zez wzgląd na pię ćdzie sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?
25 Nie dopuś ć, byś miał uczyni ć coś podobnego, by uś miercić sprawiedliweg o wespół z bez bożnym, by sprawiedliweg o spotkało t o samo, co bez boż nego. Nie dopuś ć do tego! Czyż ten, który jest sę dzią całej ziemi, nie ma stosowa ć prawa?
26 I rzekł Pan: Jeśli z najdę w mieście S odomie pię ćdziesięci u sprawie dliwych, pr zeba czę cał emu miej scu ze względ u na ni ch.
27 Odpowied ział Abraha m i rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana mego, choć je stem pr ochem i popi ołem.
28 Może za braknie pię ciu do tych pię ćdziesię ciu sprawie dliwych, czy znis zczy sz całe miasto z powodu tych pięci u? I rzekł: Nie z nisz czę, je żeli znajdę tam czterdziest u pię ciu.
29 Na to ponow nie ode zwał się do niego i rzekł: M oże z najdzie się tam czterdziest u. I odpowie dział: Nie uczy nię ze względ u na tych czterdziestu.
30 I rzekł: Nie ch nie gni ewa się Pan, prosz ę, że jes zcz e mówię : Moż e znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział : Nie uczynię, je śli znajdę ta m trzydziest u.
31 I rzekł: Oto oś mielam się je szcze mówić do Pana : Moż e znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zni szczę ze wzglę du na tych dwudziestu.
32 I rzekł: Nie chaj nie gni ewa się Pan, prosz ę, gdy jesz cze raz mówi ć będę : Moż e znajdzie się tam dziesię ciu. I
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Rodzaju 1 1 Na początku Bóg stworzył nieb o i zie mię.
Rodzaju 1 2 Zie mia zaś była be złade m i pustkowiem: cie mność była nad powierzchnią be zmiar u wód, a Duch Boży unosił się nad w oda mi.
Rodzaju 1 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie chaj się sta nie światłoś ć!" I stała się światłoś ć.
Rodzaju 1 4 Bóg widzą c, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ci emnoś ci.
Rodzaju 1 5 I na zwał Bóg światł ość dnie m, a cie mność nazwał nocą. I tak upły nął wiecz ór i poranek — dzie ń pierwszy.
Rodzaju 1 6 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj powsta nie sklepie nie w środku w ód i nie chaj ono oddzieli je dne wody od drugich!"
Rodzaju 1 7 U czyniws zy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepie niem od wód ponad sklepi enie m; a gdy tak się stało,
Rodzaju 1 8 Bóg nazwał to sklepienie niebe m. I tak upłynął wie czór, a po ni m pora nek — dzień dr ugi.
Rodzaju 1 9 A pote m Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jed no miejsce i niech się ukaże powierz chnia s ucha!" A gdy tak się stało,
Rodzaju 1 10 Bóg na zwał tę suchą powierzchnię zie mią, a zbi orowisko w ód na zwał mor zem. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 11 rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda rośli ny zielone: trawy dające nasi ona, drzewa owocowe r odzą ce na zie mi wedł ug swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stał o się tak.
Rodzaju 1 12 Zie mia wydała rośliny ziel one : trawę dającą na sienie wedł ug swego gatunku i drzewa rodzą ce owoce, w których było nasie nie wedł ug ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
Rodzaju 1 13 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń trzeci.
Rodzaju 1 14 A potem Bóg rzekł: "Nie chaj powstaną ciała niebieskie, świe cące na sklepie niu nie ba, aby oddzielały dzi eń od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
Rodzaju 1 15 a by były ciałami jaś niejący mi na sklepie niu nie ba i aby świeciły na d ziemią ". I stało się tak.
Rodzaju 1 16 Bóg uczynił dwa duż e ciała jaś niejące: więks ze, aby rząd ziło dniem, i mniej sze, aby rzą dziło nocą, oraz gwiazdy.
Rodzaju 1 17 I umie ścił je Bóg na skle pieniu ni eba, aby świe ciły nad zie mią;
Rodzaju 1 18 a by rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od cie mnoś ci. A widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 19 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń czwarty.
Rodzaju 1 20 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj się zaroją wody od roju ist ot żywych, a pta ctwo nie chaj lata nad zie mią, pod sklepie nie m nieba!"
Rodzaju 1 21 Tak stwor zył Bóg wielkie potw ory morskie i wsz elkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wsz elkie ptactwo skrzydlate różnego r odzaj u. Bóg widząc, że były dobre,
Rodzaju 1 22 pobł ogos ławił je tymi słowa mi: "Bądź cie pł odne i mnóżcie się, abyś cie zapeł niały wody morskie, a ptactwo niechaj roz mna ża się na zie mi".
Rodzaju 1 23 I tak upłynął wiecz ór i poranek — dzie ń piąty.
Rodzaju 1 24 Pote m Bóg rz ekł: "Nie chaj zie mia wyda istoty żywe róż nego rodzaju: bydło, zwierzątka nazie mne i dzikie zwierzęta wedł ug ich rodzajów!" I stało się tak.
Rodzaju 1 25 Bóg uczynił r óżne r odzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelki ch zwierzątek na ziemnych. I widział Bóg, że były dobre.
Rodzaju 1 26 A wres zcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobneg o Na m. Nie ch pa nuje na d rybami morski mi, nad ptactwem powietrz nym, na d bydłe m, na d całą zie mią i nad ws zelkim zwier zątkiem nazie mny m!"
Rodzaju 1 27 Stworzył wię c Bóg czł owieka na swój obraz, na obraz Boży go stw orzył: stworzył męż czyznę i niewiastę.
Rodzaju 1 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądź cie pł odni i rozmnażajci e się, abyś cie zaludnili zie mię i uczy nili ją sobie poddaną; abyś cie pa nowali nad ryba mi morskimi, nad pta ctwem powietrzny m i nad wsz elkim zwierzątkie m nazie mny m".
Rodzaju 1 29 I rz ekł Bóg: "Oto wa m daję ws zelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, któreg o owoc ma w s obie na sienie: dla was będą one pokarme m.
Rodzaju 1 30 A dla ws zelkiego zwierzę cia polnego i dla ws zelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszy stkiego, co si ę rusza po zie mi i ma w sobie pierwiastek życia, będzi e pokar mem ws zelka trawa zielona". I stało się tak.
Rodzaju 1 31 A Bóg widział, ż e wszystko, co uczynił, był o bardzo dobre. I tak upłynął wie czór i poranek — dzień szósty.
Rodzaju 2 1 W te n sposób zostały ukończone nieb o i ziemia ora z wszystkie ich zastępy [stworze ń].
Rodzaju 2 2 A gdy Bóg ukończył w dni u sz óstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia si ódmego po cały m swym trudzie, jaki podjął.
Rodzaju 2 3 Wte dy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go święty m; w tym bowie m dniu odpoczął po cał ej swej pra cy, którą wykonał stwarzając.
Rodzaju 2 4 Ot o są dziej e początków po stworze niu nie ba i ziemi. G dy Jahwe Bóg stw orzył zie mię i niebo,
Rodzaju 2 5 nie było jesz cze żadneg o krzewu polneg o na zie mi ani żadna trawa polna jes zcze nie wze szła — bo Jahwe Bóg nie z syłał desz cz u na zie mię i nie było czł owieka, który by uprawiał ziemię
Rodzaju 2 6 i rów kopał w ziemi, aby w ten s pos ób nawadnia ć całą powierzchnię gle by —
Rodzaju 2 7 wtedy to Jahwe Bóg ule pił czł owieka z prochu ziemi i tchnął w jego noz drza tchnienie ży cia, wskutek cz ego stał się człowiek istotą żywą.
Rodzaju 2 8 A zasa dziwszy ogr ód w Ede n na ws chodzie, Jahwe Bóg umieś cił tam człowieka, którego ule pił.
Rodzaju 2 9 Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie dr zewa miłe z wyglądu i sma czny owoc r odzą ce oraz drzewo życia w środk u tego ogrodu i drzew o poznania dobra i zła.
Rodzaju 2 10 Z E denu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i sta mtąd się rozdzielała, dając początek cztere m rzekom.
Rodzaju 2 11 Nazwa pierws zej — Pi szon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znaj duje z łoto.
Rodzaju 2 12 A zł oto owej krainy jest z nakomite; ta m jest także wonna żywica i kamie ń czerw ony.
Rodzaju 2 13 Nazwa drugiej rz eki — Gichon; okrąża ona cały kraj Kus z.
Rodzaju 2 14 Nazwa rzeki trzeciej — Chiddekel; płynie ona na ws chód od As zsz uru. Rzeka czwarta — to Perat.
Rodzaju 2 15 Jahwe Bóg wziął zate m człowieka i umieś cił go w ogrodzie Ede n, aby uprawiał go i doglądał.
Rodzaju 2 16 A pr zy tym Jahwe Bóg da ł czł owiekowi taki rozkaz: "Z wsz elkiego drzewa tego ogrodu możes z spożywać wedł ug upodobania;
Rodzaju 2 17 ale z drzewa pozna nia dobra i zła nie wolno ci jeś ć, bo gdy z nieg o spożyjesz, niechy bnie umrze sz".
Rodzaju 2 18 Pote m Jahwe Bóg rz ekł: "Nie je st dobr ze, że by męż czyz na był sam; uczynię mu zate m odpowied nią dla nieg o pomoc".
Rodzaju 2 19 Ulepiwszy z gle by wszelkie zwierzęta zie mne i ws zelkie ptaki powietrzne, Jahwe Bóg przyprowa dził je do mę żczyz ny , aby przekonać si ę, jaką on da i m nazwę. Każde je dnak zwierz ę, które określił mę żczyzna, otrzy mało nazwę "istota żywa".
Rodzaju 2 20 I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie mu bydł u, ptakom powietrz nym i wsz elkiemu zwierzęci u pol ne mu, ale nie z nalazła się pomoc odpowied nia dla mę żczyzny.
Rodzaju 2 21 Wtedy to Jahwe sprawił, ż e mę żczyz na p ogrążył się w głęboki m śnie, i gdy s pał, wyjął jedno z jego że ber, a miej sce to zapeł nił ciałe m.
Rodzaju 2 22 Po czym Jahwe Bóg z że bra, które wyjął z męż czyz ny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa dził do męż czyz ny,
Rodzaju 2 23 męż czyz na powie dział: "Ta dopi ero jest koś cią z moich kości i ciałem z meg o ciała! Ta będ zie się zwała niewia stą, bo ta z mężczyzny została wzięta".
Rodzaju 2 24 Dlateg o to mę żczyz na opusz cza ojca sweg o i matkę swoją i łączy się ze swą ż oną tak ściśle, że stają się jed nym ciałem.
Rodzaju 2 25 Chociaż męż czyzna i jeg o żona byli nadzy, nie odczuwali naw zajem w stydu.
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Rodzaju 3 1 A wąż był naj bardziej pr zebiegły ze ws zystkich zwier ząt polny ch, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powied ział: Nie je dzci e owoców ze ws zystkich dr zew tego ogrodu?"
Rodzaju 3 2 Niewia sta odpowiedziała wę żowi: "Owoce z dr zew tego ogrodu jeś ć może my,
Rodzaju 3 3 tylko o ow oca ch z dr zewa, które jest w środk u ogrodu, Bóg powie dział: Nie w olno wa m jeś ć z nieg o, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".
Rodzaju 3 4 Wte dy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie!
Rodzaju 3 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjeci e owoc z tego drz ewa, otworzą się wa m oczy i tak jak Bóg będ ziecie z nali dobro i zło".
Rodzaju 3 6 Wte dy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma ow oce dobre do jed zenia, ż e jest ono rozkoszą dla oczu i ż e owoce tego drz ewa nadają się do z doby cia wiedzy. Zerwała zate m z niego owoc, skos ztowała i dała swe mu męż owi, który był z nią; a on zja dł.
Rodzaju 3 7 A wtedy otworzyły się i m obojgu oczy i poznali, że są nadzy; s pletli więc gałązki figowe i zr obili sobie prze paski.
Rodzaju 3 8 G dy zaś mę żczyzna i jego ż ona usłyszeli kroki Boga Jahwe prze chadzająceg o się po ogrodzie, w porz e kiedy był pow iew wiatru, skryli się prze d Bogie m Jahwe wśr ód drz ew ogrodu.
Rodzaju 3 9 Bóg Jahwe zawołał na mę żczy znę i zapytał go: "Gdzie jesteś?"
Rodzaju 3 10 On odpowiedział: "Usłys załe m Twój głos w ogrodzie , przestras zyłem się , bo je stem nagi, i ukryłe m się".
Rodzaju 3 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powied ział, że jeste ś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z któreg o ci zakazałe m jeś ć?"
Rodzaju 3 12 M ężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi ow oc z tego drzewa i zjadłe m".
Rodzaju 3 13 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniła ś?" Niewiasta odpowie działa: "Wąż mnie zwi ódł i zjadła m".
Rodzaju 3 14 Wtedy Jahwe Bóg rzekł do wę ża: "P onieważ to uczyniłeś, bą dź pr zeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polny ch; na br zuchu będzie sz się czołgał i pr och będ ziesz jadł po ws zystkie dni twego istnie nia.
Rodzaju 3 15 Wprowa dza m niepr zyjaźń między cie bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono z miaż dży ci głowę, a ty z miażdży sz mu piętę".
Rodzaju 3 16 D o niewiasty powie dział: "Obar czę cię niez miernie wielki m trude m twej brze mien noś ci, w ból u będ ziesz rodziła dzieci, ku twe mu mężowi będzi esz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą".
Rodzaju 3 17 D o mę żczyzny zaś [Bóg] rzekł: "Ponieważ posłu chałe ś swej ż ony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałe m ci rozkaz w słowa ch: Nie bę dzies z z niego je ść — przeklęta nie ch bę dzie zie mia z twego powodu: w trudzie bę dziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebi e po ws zystkie dni tweg o życia.
Rodzaju 3 18 Cierń i os et będzie ci ona r odziła, a pr zecie ż pokar me m twym są płody roli.
Rodzaju 3 19 W pocie więc oblicza twego bę dziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do zie mi, z której zostałeś wzięty; bo proche m jesteś i w pr och się obr ócis z!"
Rodzaju 3 20 M ężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Rodzaju 3 21 Jahwe Bóg s porzą dził dla męż czyzny i dla jego żony odzieni e ze skór i przy odział ich.
Rodzaju 3 22 Po czym Jahwe Bóg rzekł: "Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zł o; nie chaj teraz nie wy ciągnie przypa dkiem ręki, aby zerwa ć owoc także z drz ewa życia, zje ść go i ży ć na wieki".
Rodzaju 3 23 Dlateg o Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Ede n, aby uprawiał tę zie mię, z której z ostał wzięty.
Rodzaju 3 24 Wygnawszy zaś czł owieka, Bóg postawił prze d ogrode m Eden cher ubów s i połyskują ce ostrze mie cza, aby strze c dr ogi do drz ewa życia.
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Rodzaju 4 1 Mę żczyz na zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła : "Urodziła m mę żczyznę z pomocą Jahwe".
Rodzaju 4 2 A pote m ur odziła je szcze Abla, jego brata. Abel był pasterze m trzód, Kain za ś uprawiał rolę.
Rodzaju 4 3 G dy po niejaki m cza sie Kain skła dał dla Jahwe w ofi erze pł ody roli,
Rodzaju 4 4 a Abel składał r ównież pierwoci ny ze swej trzody i z ich tłu szczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
Rodzaju 4 5 na Kaina zaś i na jeg o ofiarę nie chciał patrze ć. Smucił o to Kaina bar dzo i chodził z ponurą twarzą.
Rodzaju 4 6 Jahwe za pytał Kaina: "Dla czego j esteś s mutny i dla czego twarz twoja jest ponura?
Rodzaju 4 7 Prz ecież g dybyś postępował dobrze, miał byś twarz pog odną ; jeżeli zaś nie będ ziesz dobr ze postępował, grz ech waruje u wrót i łasi się do cie bie, a prze cież ty mas z nad nim pa nowa ć".
Rodzaju 4 8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: "Chodźmy na pole ". A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brat a Abla i zabił go.
Rodzaju 4 9 Wte dy Bóg za pytał Kaina: "Gdzie je st brat twój, Abel?" On odpowied ział: "Ni e wiem. Czyż jeste m stróże m brata mego?"
Rodzaju 4 10 Rzekł Bóg: "Cóż eś uczynił? Krew brata twego głośno w oła ku mnie z zie mi!
Rodzaju 4 11 Bądź wię c teraz prz eklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz czę, aby w chłonąć krew brata twego, pr zelaną prz ez cie bie.
Rodzaju 4 12 Gdy rolę tę bę dziesz uprawiał, nie da ci już ona wię cej plonu. Tuła cze m i zbiegie m będzie sz na zie mi!"
Rodzaju 4 13 Kain rzekł do Jahwe: "Zbyt wielka jest kara moja, aby m mógł ją znie ść.
Rodzaju 4 14 Skor o mnie teraz wypędza sz z tej roli, i ma m się ukrywać przed tobą, i być tuła cze m i zbiegie m na zi emi, każ dy, kto mnie s potka, bę dzie mógł mnie zabi ć!"
Rodzaju 4 15 Ale Jahwe mu powiedział : "O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, sie dmiokr otną pomstę ponie sie!" Dał też Jahwe zna mię Kai nowi, aby go ni e zabił, ktok olwiek go s potka.
Rodzaju 4 16 Po czym Kai n odszedł od Jahwe i za mieszkał w kraju N od, na ws chód od Ede nu.
Rodzaju 4 17 Kain zbli żył się do sw ej żony, a ona poczę ła i urodziła Henocha. Gdy Kain z budował miasto, na zwał je imieni em sweg o syna: He noch.
Rodzaju 4 18 H enoch był ojce m Irada, Ira d ojcem Me chujaela, a Mechujael oj ce m Metus zaela, Metus zael zaś La meka.
Rodzaju 4 19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię je dnej był o Ada, a drugiej — Silla.
Rodzaju 4 20 Ada urodziła Jabala; on to był praoj cem mies zkających pod nami otami i paster zy.
Rodzaju 4 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszys cy grający na cytrze i na flecie.
Rodzaju 4 22 Silla — ta też ur odziła T ubal-Kaina; był on kowale m, sporządzający m wszelkie narzę dzia z brą zu i z żelaza . Siostrą Tubal -Kaina była Naama.
Rodzaju 4 23 Lamek rzekł do swy ch żon, Ady i Silli: "Słuchajcie, co wam powie m, żony La meka. Nastawci e ucha na moje sł owa: Got ów jestem zabić czł owieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko — jeśli mi zrobi si niec!
Rodzaju 4 24 Jeż eli Kain miał być poms zczony sie dmi okrotnie, to Lamek sie de mdzie siąt siede m razy!"
Rodzaju 4 25 Ada m raz jes zcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, które mu dała i mię Set, "gdyż — jak mówiła — dał mi Bóg potomka innego w za mian za A bla, którego zabił Kai n".
Rodzaju 4 26 Setowi rów nież ur odził się syn; Set dał mu imi ę Enosz. Wte dy zaczęt o wzywać imi enia Jahwe.
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Rodzaju 5 1 Ot o rodowód potomków Ada ma. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobie ństwo Boga stworzył go;
Rodzaju 5 2 stwor zył męż czyz nę i niewiastę, pobł ogosławił ich i dał im nazwę "l udzie ", wtedy gdy ich stw orzył.
Rodzaju 5 3 G dy Adam miał sto trzydzie ści lat, urodził mu się syn, podobny do nieg o jako jego obraz, i dał mu imię Set.
Rodzaju 5 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 5 Og ólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieś ci. I umarł.
Rodzaju 5 6 Set mają c sto pię ć lat dał życie synowi Enosz owi.
Rodzaju 5 7 A po urodzeniu się Enosza żył osi ems et siede m lat i miał synów oraz córki.
Rodzaju 5 8 I umarł Set, prze żywszy ogółe m dziewięćs et dwanaś cie lat.
Rodzaju 5 9 G dy Enos z miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn K enan.
Rodzaju 5 10 I żył Enos z po urodzeniu się Kena na osie mset pięt naście lat, i miał synów ora z córki.
Rodzaju 5 11 E nos z umarł, prze żywszy ogółe m dziewięćs et pięć lat.
Rodzaju 5 12 Gdy Kena n miał lat sied emdziesiąt, ur odził mu się Ma halaleel.
Rodzaju 5 13 A po urodze niu mu się Mahalaleela żył Kenan osie mset czterdzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 14 I g dy Kenan przeżył og ółe m dziewię ćset dziesięć lat, umarł.
Rodzaju 5 15 Gdy Mahalaleel miał sześ ćdziesiąt pięć lat, ur odził mu się syn Jered.
Rodzaju 5 16 A po urodze niu się Jereda żył osiemset trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 17 Gdy Mahalaleel miał ogółe m osiemset dziewię ćdzie siąt pięć lat, umarł.
Rodzaju 5 18 Gdy Jered miał st o sześ ćdziesiąt dwa latu, ur odził mu się sy n Henoch.
Rodzaju 5 19 A po urodze niu sio He nocha Jered żył osie mset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 20 Jere d przeżył ogółe m dziewię ćset s ześćdziesiąt dwa lata i umarł.
Rodzaju 5 21 Gdy Henoch miał s ześćdziesiąt pię ć lat, urodził mu się syn Met uszela ch.
Rodzaju 5 22 H enoch po ur odze niu się Met uszela cha żył w przyjaź ni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
Rodzaju 5 23 Ogólna li czba lat życia He nocha: trzysta sz eśćdziesiąt pię ć.
Rodzaju 5 24 Żył więc Henoch w pr zyjaźni z Bogie m, a następ nie znikł, bo zabrał g o Bóg.
Rodzaju 5 25 Gdy Metus zelach miał sto osie mdzie siąt siede m lat, urodził mu się syn La mek.
Rodzaju 5 26 Po ur odze niu się Lameka żył jes zcze siede ms et osie mdzie siąt dwa lata i miał synów i córki.
Rodzaju 5 27 M etuszela ch umarł mając og ółe m dziewię ćset sz eśćdziesiąt dziewięć lat.
Rodzaju 5 28 Gdy La mek miał sto osie mdzie siąt dwa lata, urodził mu się syn.
Rodzaju 5 29 A dają c mu imię Noe, powied ział: "Te n niechaj na m będ zie pocie chą w nas zej pracy i trudzie rąk naszych na zie mi, którą Jahwe przeklął".
Rodzaju 5 30 Lamek po ur odze niu się Noego żył pięćset dziewię ćdzie siąt pięć lat i miał jes zcz e synów i córki.
Rodzaju 5 31 Umierają c, La mek miał ogółe m sied ems et siede mdzie siąt siede m lat.
Rodzaju 5 32 A gdy N oe miał pięćs et lat, urodzili mu się: Se m, Cham i Jafet.
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Rodzaju 6 1 A kiedy ludzi e zaczęli się mnoży ć na zie mi, rodziły im się córki.
Rodzaju 6 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowie cze są pięk ne, brali je sobie za ż ony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
Rodzaju 6 3 Wte dy Bóg rzekł: "Nie moż e poz ostawać duch mój w czł owieku na zaw sze, gdyż czł owiek jest istotą cieles ną; nie chaj wię c żyje tylko sto dwadzie ścia lat".
Rodzaju 6 4 A w owych czasa ch byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czł owieczych, te i m rodziły. Byli to więc owi mocar ze, mają cy sławę w owych dawny ch czasach.
Rodzaju 6 5 Kie dy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwoś ć ludzi na zie mi i że us pos obieni e ich jest w ciąż złe,
Rodzaju 6 6 żał ował, że stwor zył ludzi na ziemi, i za smucił się.
Rodzaju 6 7 Wre szci e Jahwe rzekł: "Zgładzę ludzi, których stwor zyłem, z powierz chni ziemi : ludzi, zwierzęta, zwierzątka nazie mne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłe m".
Rodzaju 6 8 Tylko N oe znalazł upodobanie w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 9 Ot o dzieje Noeg o. Noe , czł owiek prawy, wyróżniał się ni eskazitelnością wśród współczesny ch s obie ludzi; w przyjaź ni z Bogiem żył Noe.
Rodzaju 6 10 A N oe był oj ce m trzech synów: Se ma, Chama i Jafeta.
Rodzaju 6 11 Zie mia została skażona w ocza ch Boga.
Rodzaju 6 12 Gdy Bóg widział, iż zie mia jest skażona, że ws zyscy ludzie postępują na zie mi niegodziwie,
Rodzaju 6 13 rz ekł do N oego: "Postanowiłe m położy ć kres istnieni u wszystkich l udzi, bo zie mia jest peł na wykrocze ń prze ciw mnie; zate m znis zcz ę ich wraz z ziemią,
Rodzaju 6 14 Ty za ś zbuduj s obie arkę z dr zewa żywicz nego, uczyń w ar ce przegr ody i powle cz ją s mołą wewnątrz i z ewnątrz.
Rodzaju 6 15 A ot o, jak masz ją wykona ć: trzysta łok ci długość arki, pię ćdzie siąt łokci jej sz erokoś ć i wysokoś ć jej — trzydzieści ł okci.
Rodzaju 6 16 Nakrycie arki, przep usz czające światło, s porządzisz na ł okieć wysokie, i zr obisz wej ście do arki w jej bocznej ś cianie ; uczyń przegr ody: dolną, dr ugą i trzecią.
Rodzaju 6 17 Ja zaś sprowa dzę na zie mię potop, a by znis zczy ć wszelką istotę pod nie be m, w której jest tchnie nie życia ; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
Rodzaju 6 18 ale z tobą zawrę pr zymierze . Wejdź przeto do arki z syna mi twymi, z żoną i z żonami twych synów.
Rodzaju 6 19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowa dź do arki po parze, samca i sami cę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
Rodzaju 6 20 Z każ dego gatunku ptactwa, bydła i zwier zątka naziemnego po parze ; nie chaj wejdą do cie bie, aby nie wyginęły.
Rodzaju 6 21 A ty nabierz s obie ws zelkiej żywności — ws zystkiego, co nadaje się do je dze nia — i zgromadź u siebie, a by była na pokar m dla cie bie i na pas zę dla zwierząt".
Rodzaju 6 22 I Noe wykonał w szystko tak, jak Bóg pole cił mu uczyni ć.
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Rodzaju 7 1 A pote m Jahwe rzekł do Noego: "Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przek onałe m się, ż e tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
Rodzaju 7 2 Z wszelki ch zwierząt czystych we ź z sobą siede m sa mców i siede m sa mic, z e zwierząt zaś nie czystych po je dnej parze: sa mca i sa micę;
Rodzaju 7 3 rów nież i z ptactwa - po siede m sa mców i po sie dem sa mi c, aby w ten sposób zachowa ć ich potomstwo dla całej zie mi.
Rodzaju 7 4 Bo za sie dem dni spusz czę na zie mię des zcz, który bę dzie pa dał czterdzieś ci dni i czterdzie ści nocy, aby wynis zczy ć wszystko, co istnieje na powier zchni zie mi — cokolwiek stworzyłe m".
Rodzaju 7 5 I s pełnił N oe wszystko tak, jak mu Jahwe pole cił.
Rodzaju 7 6 N oe miał sześ ćset lat, gdy nastał potop na ziemi.
Rodzaju 7 7 N oe wsze dł z syna mi, z ż oną i z ż ona mi swych sy nów do arki, aby schr onić się prze d woda mi pot opu.
Rodzaju 7 8 Ze zwierząt czystych i nie czystych, z pta ctwa i ze zwierzątek nazie mny ch
Rodzaju 7 9 po dwie szt uki, samie c i sami ca, weszły do N oego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał.
Rodzaju 7 10 A gdy upłynęł o siede m dni, wody potopu spadły na ziemię .
Rodzaju 7 11 W roku sz eśćsetnym życia Noego, w drugi m mie siącu roku, sie demnastego dnia mie siąca, w tym właś nie dni u trysnęły z hukie m wszystkie źródła Wielkiej Ot chła nis i otworzyły się upusty nieba ;
Rodzaju 7 12 przez czterdzieści dni i prze z czterdzieś ci nocy padał desz cz na zie mię.
Rodzaju 7 13 I wła śnie oweg o dnia N oe oraz j ego synowie, Sem, Cha m i Jafet, żona Noeg o i trzy żony jego synów weszli do arki,
Rodzaju 7 14 a wraz z nimi ws zelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierzątek nazie mnych i wszelkiego pta ctwa skrzydlatego;
Rodzaju 7 15 ws zelkie istoty, w których było t chnie nie życia, we szły po parze do Noeg o do arki.
Rodzaju 7 16 Gdy już wes zły do arki sa miec i sa mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkaza ł Noe mu, Jahwe zamkną ł za ni m [dr zwi].
Rodzaju 7 17 A potop trwał na zie mi czterdzie ści dni i wody wezbrały, i podni osły arkę ponad zie mię.
Rodzaju 7 18 Kiedy przybywał o cora z więcej wody i pozi om jej podniósł si ę wysoko ponad ziemią, arka płynę ła po powierz chni wó d.
Rodzaju 7 19 Wody bowie m podnosiły się cora z bardziej nad zie mię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebe m.
Rodzaju 7 20 Wody podniosły się wię c na piętna ście ł okci ponad góra mi i zakryły je.
Rodzaju 7 21 Wszystkie istoty por uszają ce się na zi emi z ptactwa, bydła i innych zwier ząt i ze wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze w szy stkimi ludźmi.
Rodzaju 7 22 Wszystkie istoty, w których nozdr zach było ożywiające tchnienie ży cia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły.
Rodzaju 7 23 I tak Bóg wygubił dosz czętnie ws zystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydlę cia, zwierzątka nazie mneg o i ptactwa powietrz nego; w szystko zostało dosz czętnie wytępi one z zie mi. P ozostał tylko Noe i to, co z ni m było w arce .
Rodzaju 7 24 A wody stale się podnosiły na zie mi przez sto pię ćdzie siąt dni.
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Rodzaju 8 1 Ale Bóg, pa miętając o N oe m, o wszystkich istotach żywych i o w szystkich zwier zętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opa dać.
Rodzaju 8 2 Zamk nęły się bowiem z biorniki Wielkiej Ot chła nis tak, że des zcz przestał pa dać z nieba.
Rodzaju 8 3 W ody ustę powały z zie mi powoli, lecz nieu stannie, i po upływie stu pięćdziesię ciu dni się obniżyły.
Rodzaju 8 4 Miesią ca siódmeg o, sied emnastego dnia mie siąca arka osiadła na górach Ararat.
Rodzaju 8 5 W oda wcią ż opa dała aż do miesią ca dzie siątego. W pierwszym dniu miesią ca dzie siątego ukazały się s zczyty gór.
Rodzaju 8 6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy ok no arki, które przedte m uczynił,
Rodzaju 8 7 wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wys chła woda na zie mi.
Rodzaju 8 8 P otem wypuścił z arki gołębicę, a by się przekonać, czy ustą piły wody z powierzchni zie mi.
Rodzaju 8 9 G ołębi ca, nie z nalazłszy miejs ca, gdzie by mogła usiąść, wr óciła do arki, bo jesz cze była woda na całej powierzchni zie mi; N oe, wycią -gnąwszy rękę, s chwytał ją i zabrał do arki.
Rodzaju 8 10 Przeczekawszy zaś je szcze sie dem dni, znów wypuś cił z arki gołębi cę
Rodzaju 8 11 i ta wróciła do nieg o pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliw nego. P oznał wię c Noe, że woda na zie mi opa dła.
Rodzaju 8 12 I czekał jes zcz e siede m dni, po czym wypuś cił znów g ołębi cę, ale ona j uż nie powróciła do niego.
Rodzaju 8 13 W sze śćset pierwszym r oku, w mie siącu pierwszy m, w pierwszy m dni u miesią ca wody obes chły na zi emi, i N oe, zdjąw szy dach arki, zoba czył, że powierz chnia ziemi je st już prawie s ucha .
Rodzaju 8 14 A kiedy w mie siącu drugi m, w dniu dwudziestym si ódmym zie mia wyschła,
Rodzaju 8 15 Bóg pr zemówił do Noeg o tymi słowa mi:
Rodzaju 8 16 "Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z ż ona mi twych synów.
Rodzaju 8 17 Wyprowadź też z s obą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i wszelkieg o zwierzątka nazie mneg o; nie chaj rozejdą się po zie mi, nie ch bę dą pł odne i ni ech się roz mnażają ".
Rodzaju 8 18 Noe wysz edł więc wraz z syna mi, żoną i z żona mi swych synów z arki.
Rodzaju 8 19 Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: r óżne gatunki zwierzątek nazie mny ch, ptaków, ws zystko, co się por usza na ziemi.
Rodzaju 8 20 Noe z budował ołtarz dla Jahwe i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.
Rodzaju 8 21 Gdy Jahwe pocz uł miłą woń, rzekł do siebie: "Nie będę już więcej zł orze czył zie mi ze względ u na ludzi, bo usposobienie czł owieka jest złe już od młodoś ci. Przeto j uż nigdy nie zgładzę ws zystkiego, co żyje, jak to uczyniłe m;
Rodzaju 8 22 będą one zate m istniały, jak długo trwa ć będ zie zie mia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zi ma, dzie ń i noc".
Rodzaju 9 1 P o czy m Bóg pobłogosławił Noeg o i jego synów, mówią c do nich: "Bądź cie pł odni i mnóżcie się , abyście zaludnili ziemię.
Rodzaju 9 2 W szelkie zaś zwier zę na zie mi i wszelkie pta ctwo powietrz ne nie chaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem zwierzątka nazie mne i wszystkie ryby morskie zostały odda ne wam we włada nie.
Rodzaju 9 3 W szystko, co się porusza i żyje, je st przez naczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wa m wszystko.
Rodzaju 9 4 Tylko nie wol no wa m jeść mięsa z krwiąs ży cia.
Rodzaju 9 5 U pomnę się o waszą krew prze z wzgląd na was ze życie ; upomnę się o nią u każdeg o zwierzę cia. Upomnę się też u człowi eka o życie człowieka i u każdego — o życie brata.
Rodzaju 9 6 [Je śli] kto przelej e krew ludzką, prz ez ludzi ma by ć przela na krew jego, bo czł owiek został stwor zony na wyobrażenie Boga.
Rodzaju 9 7 Wy za ś bądź cie pł odni i mnóżcie się; zaludniaj cie ziemi ę i miejcie wła dzę na d nią".
Rodzaju 9 8 P otem Bóg tak rzekł do N oego i do jego synów:
Rodzaju 9 9 "Ja, Ja zawieram przymierz e z wami i z was zym potomstwem, które po was bę dzie;
Rodzaju 9 10 z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwe m, ze zwier zętami domowymi i polnymi, jakie są pr zy was, ze w szystkimi, które wysz ły z arki, z wszelkim zwierz ęcie m na zie mi.
Rodzaju 9 11 Zawiera m z wami przymierz e tak, iż nigdy już nie zostanie zgładz ona ża dna istota żywa woda mi potopu i już nigdy ni e będ zie pot opu nisz cząceg o zie mię".
Rodzaju 9 12 Po czym Bóg dodał: "A to je st znak przy mierza, które Ja zawieram z wa mi i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wie cz ne cza sy:
Rodzaju 9 13 Łuk mój kładę na obł oki, aby był znakie m przymier za mię dzy Mną i zie mią.
Rodzaju 9 14 A gdy rozciągnę obł oki nad zie mią i gdy ukaże się ten ł uk na obł okach,
Rodzaju 9 15 wte dy wspomnę na moje przy mierze, które zawarłe m z wa mi i z wszelką istotą żywą, z każdy m czł owiekiem; i nie będ zie już nigdy wód potopu na z nisz czenie jakieg okolwiek jestestwa.
Rodzaju 9 16 Gdy zatem będ zie ten łuk na obłoka ch, patrzą c na nieg o, wspomnę na pr zymierze wie czne mię dzy mną i wszelką istotą żyjącą w każdy m ciele, które jest na ziemi ".
Rodzaju 9 17 Rzekł Bóg do Noeg o: "T o jest znak przy mierza, które zawarłe m mi ędzy Mną i ws zystkimi istotami, jakie są na ziemi ".
Rodzaju 9 18 Syna mi Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cha m był oj cem Kanaana.
Rodzaju 9 19 Ci trzej byli synami Noego i od ni ch to zal udniła się cała zie mia.
Rodzaju 9 20 Noe był rol nikiem i on to pierwszy za sadził winnicę,
Rodzaju 9 21 Gdy pote m na pił się wina, odurzył się i leżał nagi w swym na miocie.
Rodzaju 9 22 Cha m, oj ciec Ka naana, ujr zawszy nag ość sw ego oj ca, powie dział o tym dwu swy m braci om, którzy byli poza na miote m.
Rodzaju 9 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli pła sz cz i trzymając g o na rami ona ch weszli tyłe m do na miot u i przykryli nagość sw ego oj ca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagoś ci swego oj ca.
Rodzaju 9 24 Kiedy Noe obudził si ę po odurz eniu wine m i dowiedział się , co uczy nił mu jeg o mł ods zy syn,
Rodzaju 9 25 rz ekł: "Nie ch będzie przeklęty Kanaan! Nie ch będzie najniż szym sł ugą swych braci!"
Rodzaju 9 26 A potem dodał : "Nie ch będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema! Ni ech Kanaan będzi e sługą Se ma!
Rodzaju 9 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrz eń i nie ch on zami eszka w na miotach Sema, a Ka naan nie ch będzie mu s ługą".
Rodzaju 9 28 Noe żył po p otopie trzysta pię ćdzie siąt lat.
Rodzaju 9 29 I umarł Noe w wieku lat dziewię ciuset pi ęćdziesię ciu.
Rodzaju 10 1 Ci są potomka mi synów N oego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie ur odzili się i m nastę pują cy synowie.
Rodzaju 10 2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Ma daj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
Rodzaju 10 3 Synowie Gomera: Aszkana z, Ri fat i Togarma.
Rodzaju 10 4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszis z, Kittim i Dodanim.
Rodzaju 10 5 Od ni ch pochodzą mie szkańcy wybrzeży i wysp, podziele ni według swych krajów i swego ję zyka, według s zcze pów i wedł ug narodów.
Rodzaju 10 6 Synowie Cha ma: K usz, Mi sraim, P ut i Kanaan.
Rodzaju 10 7 Synowie Kus za: Seba, Chawila, Sabta, Ra ma i Sabteka. Synowie Ra my: Saba i Deda n.
Rodzaju 10 8 K usz zaś zrodził Ni mroda , który był pierwszym mocarze m na zie mi.
Rodzaju 10 9 Był on też najsławniej szym na ziemi myśliwym. Stąd powstało pr zysłowie: "Dzielny jak Ni mrod, najsławniej szy na zie mi myśliwy".
Rodzaju 10 1 0 On to pierwszy pa nował w Ba belu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
Rodzaju 10 1 1 Wysze dłszy z tego kraju do Asz szur u, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kala ch
Rodzaju 10 1 2 i Resa n, wielkie miasto pomiędzy Ni niwą i Kałach.
Rodzaju 10 1 3 Misraim miał jako pot omstwo: Ludi m, Anami m, Lehabi m, Na ftuchi m,
Rodzaju 10 1 4 Patrusi m i Kasluchi m, od który ch pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
Rodzaju 10 1 5 Kanaa n zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
Rodzaju 10 1 6 A pona dto: Jeb usytów, Amorytów, Girgaszytów,
Rodzaju 10 1 7 Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
Rodzaju 10 1 8 Arwadytów, Semarytów i Cha matytów. A pote m sz cze py kananejskie roz pros zyły się.
Rodzaju 10 1 9 Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, G omory, Admy i Seboi m — a ż do Leszy.
Rodzaju 10 2 0 Są to potomkowie Chama we dług ich sz cze pów, języków, krajów i nar odów.
Rodzaju 10 2 1 Rów nież Se mowi, pra ojcu w szystkich He brajczyków, starsze mu bratu Ja feta, urodzili się [sy nowie ].
Rodzaju 10 2 2 Synowie Sema : Elam, Asz szur, Arpa chszad, Lud i Aram.
Rodzaju 10 2 3 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Mas z.
Rodzaju 10 2 4 Arpachszad był ojce m Szela cha, a Szela ch Ebera.
Rodzaju 10 2 5 Eberowi urodzili się dwaj synowie ; imię je dnego Peleg, gdyż za jeg o czas ów ludzkoś ć podzieliła się, i mię zaś jego brata — Joktan.
Rodzaju 10 2 6 Joktan był ojcem Almoda da, Szelefa , Chosarmaw eta, Jeracha,
Rodzaju 10 2 7 Hadora ma, U zala, Dikli,
Rodzaju 10 2 8 Obala, Abi maela, Saby,
Rodzaju 10 2 9 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszys cy byli synami Joktana.
Rodzaju 10 3 0 Obszar, na którym mies zkali, rozciągał się od Mes zy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
Rodzaju 10 3 1 Ci są syna mi Sema we dług s zcze pów, ję zyków, krajów i narodów.
Rodzaju 10 3 2 Te są sz cze py synów N oego we dług ich pokrewień stwa i według nar odów. Od ni ch to wywodzą się ludy na zie mi po potopie .
Rodzaju 11 1 Mie szkańcy całej zie mi mieli je dną mowę, czyli jednakowe słowa.
Rodzaju 11 2 A gdy wędr owali ze wschodu, na potkali równinę w kraju Szinears i tam za mieszkali.
Rodzaju 11 3 I mówili jede n do drugiego: "Chodźcie, wyrabiaj my cegłę i wypal my ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę za miast kamieni i s molę za miast za prawy murarskiej,
Rodzaju 11 4 rz ekli: "Chodź cie, z buduje my sobie miasto i wieżę, której wierz chołek bę dzie sięgał nie ba, i w ten sposób uczynimy s obie z nak, abyś my się nie roz pros zyli po całej ziemi ".
Rodzaju 11 5 A Jahwe zstę pują c z nie ba, aby zobaczy ć to miast o i wieżę, które budowali ludzie,
Rodzaju 11 6 rz ekł: "Są oni je dnym l ude m i mają wszy scy jed ną mowę i to jest przyczyną, że za częli budować. A zate m na przys złoś ć ni c nie bę dzie dla ni ch niemożliwe, cokolwiek zami erzą uczynić.
Rodzaju 11 7 Zej dź my więc i pomieszaj my tam i ch język, aby jede n nie rozumiał drugiego! "
Rodzaju 11 8 W ten sposób Jahwe roz proszył i ch sta mtąd po całej powierzchni zie mi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Rodzaju 11 9 Dlatego t o nazwano je Ba bel, tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mies zkańców całej zie mi. Stamtąd te ż Jahwe rozpr oszył ich po całej powierzchni zie mi.
Rodzaju 11 1 0 Ci są potomk owie Sema. G dy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpa chs zad, w dwa lata po potopie.
Rodzaju 11 1 1 Po ur odz eniu się Arpa chszada Se m żył pię ćset lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 2 Arpachszad, przeżyws zy trzydzieś ci pięć lat, miał syna Szelacha.
Rodzaju 11 1 3 A po ur odze niu się Szela cha Arpa chs zad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 4 Szelach, prze żywszy trzydzieś ci lat, miał syna Ebera;
Rodzaju 11 1 5 po urodzeniu si ę Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 6 Gdy Eber miał trzydzieś ci cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
Rodzaju 11 1 7 a po ur odz eniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieś ci lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 1 8 Gdy Peleg miał trzydzieś ci lat, urodził mu się Re u;
Rodzaju 11 1 9 a po ur odz eniu się Reu żył Peleg dwieś cie dziewię ć lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 0 Gdy Re u miał trzydzieś ci dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
Rodzaju 11 2 1 a po ur odz eniu się Ser uga żył Reu dwieści e siede m lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 2 Gdy Serug miał trzydzieś ci lat, urodził mu si ę Nachor;
Rodzaju 11 2 3 a po ur odz eniu się Nachora żył Serug dwieś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 4 Gdy Na chor miał dwadzieś cia dziewię ć lat, urodził mu się Terach;
Rodzaju 11 2 5 a po ur odz eniu się Tera cha Nachor żył sto dziewiętnaś cie lat i miał synów i córki.
Rodzaju 11 2 6 Gdy Terach miał si ede mdzie siąt lat, urodzili mu się synowie: Abra m, Na chor i Haran.
Rodzaju 11 2 7 Oto dzieje potomk ów Teracha . Terach był ojcem Abra ma, Na chora i Harana , a Haran był oj cem Lota.
Rodzaju 11 2 8 Haran z marł jesz cze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chal dejskim.
Rodzaju 11 2 9 Abram i Na chor wzięli sobi e żony. I mię ż ony Abrama było Saraj, imię zaś żony Na chora — Milka. Była to córka Harana, który miał jes zcz e drugą córkę imie niem Jiska.
Rodzaju 11 3 0 Saraj była niepłodna, nie miała wię c potomstwa.
Rodzaju 11 3 1 Terach, wziąwszy ze s obą sweg o syna Abra ma, Lota — syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, ż onę Abra ma, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Ka naan. G dy jednak przys zli do Charanu, osie dlili się tam.
Rodzaju 11 3 2 Terach doczekał dw ustu i pię ciu lat życia i z marł w Charanie.
Rodzaju 12 1 Jahwe rz ekł do Abra ma: "Wyjdź z twojej zi emi rodzinnej i z domu tweg o ojca do kraju, który ci ukażę.
Rodzaju 12 2 Uczyni ę bowie m z ci ebie wielki naród, będę ci błog osławił i twoje imię r ozsławię : staniesz się błog osławień stwem.
Rodzaju 12 3 Będę błogosławił tym, którzy cie bie błog osławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze czyli, i Ja będę zł orze czy ł. Prze z cie bie będą otrzymywały błog osławień stwo ludy ca łej zie mi".
Rodzaju 12 4 Abra m udał się w drogę, jak mu Jahwe rozka zał, a z ni m pos zedł i Lot. Abram miał sie demdziesiąt pię ć lat, gdy w yszedł z Charanu.
Rodzaju 12 5 I za brał Abram ze sobą swoją ż onę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, ora z służ bę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Ka naanu. Gdy zaś pr zybyli do Ka naanu,
Rodzaju 12 6 Abra m prz esze dł prze z ten kraj aż do pewnej miejscowoś ci koło Syche m, do dębu M ore. — A w kraju tym mieszkali wów czas Ka nanej czycy. —
Rodzaju 12 7 Jahwe, ukazawszy się Abra mowi, rzekł: "Twoje mu potomstwu oddaję tę właś nie zie mię". Abra m zbudował tam ołtarz dla Jahwe, który mu się ukazał .
Rodzaju 12 8 Stamtą d zaś prz eniósł się na wzg órze na ws chód od Betel i roz bił swój na miot pomię dzy Betel od za chodu i Aj od ws chodu. Tam rów nież z budował ołtarz dla Jahwe i wzywał i mienia Jahwe.
Rodzaju 12 9 Zwinąw szy na mioty, Abram wędr ował z mi ejsca na miejs ce w stronę Nege bu.
Rodzaju 12 1 0 Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abra m powę drował do Egiptu, aby ta m przez pewien czas poz ostać; był bowie m cię żki głód w Kanaa nie.
Rodzaju 12 1 1 A gdy się już z bliżał do Egi ptu, rzekł do swojej ż ony, Saraj: "Wi em, ż e jesteś ur odziwą kobietą;
Rodzaju 12 1 2 skoro cię ujrzą Egipcjanie, powied zą: To jeg o żona; i zabiją mnie, a cie bie zostawią przy życiu.
Rodzaju 12 1 3 Mów więc, że jesteś moją si ostrą, aby mi się dobr ze wiodł o ze wzglę du na ciebie i aby m z twej przyczyny nie postradał życia ".
Rodzaju 12 1 4 Gdy Abra m przybył do Egiptu, za uważyli Egipcja nie, że Saraj jest bardz o piękną kobietą.
Rodzaju 12 1 5 Ujrzaws zy ją dostoj nicy fara ona chwalili ją także przed faraone m. Tote ż zabrano Saraj na dwór faraona,
Rodzaju 12 1 6 Abramowi zaś wynagrodzono za nią s owicie. Otrzymał bowie m owce i woły, niewolnik ów i niewolni ce oraz oślice i wielbłą dy.
Rodzaju 12 1 7 Jahwe jednak dotknął fara ona i jego ot ocz enie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.
Rodzaju 12 1 8 Wezwał wię c fara on Abra ma i rzekł: "Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie działeś, ż e ona je st twoją żoną?
Rodzaju 12 1 9 Dlaczeg o mówiłeś: T o moja siostra, tak że wziąłe m ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja żona ; zabierz ją i idź! "
Rodzaju 12 2 0 Dał też fara on rozkaz dworza nom, żeby Abra ma i jego ż onę, i cały jeg o dobytek odprowa dzili [do grani cy].
Rodzaju 13 1 Abra m wywędrował wię c z Egiptu z żoną i z całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do N egebus.
Rodzaju 13 2 A był Abra m już bardzo zasobny w trzody, sre bro i złot o.
Rodzaju 13 3 Zatrzymując się na postojach, Abra m zawędrował z Nege bu do Betel, do tego miej sca, w którym przedte m roz bił swe na mioty, mię dzy Betel i Aj,
Rodzaju 13 4 do tego miejsca , w którym uprz edni o zbudował ołtarz i wzywał imienia Jahwe.
Rodzaju 13 5 Lot, który szedł z Abrame m, miał równie ż owce , woły i nami oty.
Rodzaju 13 6 Kraj nie mógł utrzyma ć ich obu, bo z byt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Rodzaju 13 7 A gdy wynikła sprz eczka pomi ędzy paster zami trzód Abrama i pasterza mi trzód Lota — mieszkańca mi kraju byli wówcza s Kana nejczy cy i Peryzzyci —
Rodzaju 13 8 rz ekł Abram do Lota: "Nie chaj nie będzie spor u mię dzy na mi, mię dzy pasterza mi moimi i pa sterzami twoi mi, bo prze cież jeste śmy krewni.
Rodzaju 13 9 Wszak cały ten kraj stoi pr zed tobą otwore m. Odłącz się ode mnie! Jeżeli pójdzi esz w lewo, ja pójdę w praw o, a jeżeli ty pójdziesz w praw o, ja — w lewo".
Rodzaju 13 1 0 Wtedy Lot, spojrzawszy pr zed sie bie, spostrzegł, że cała okoli ca wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bar dzo urodzajna, była ona bowie m jak ogród Jahwe, jak ziemia egipska, zani m Jahwe nie z niszczył Sodomy i Gomory.
Rodzaju 13 1 1 Lot wybrał s obie zate m całą tę dolinę Jorda nu i wyruszył ku ws chodowi. I tak rozłą czyli się obaj.
Rodzaju 13 1 2 Abram poz ostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamie szkał w owej okoli cy, rozbiw szy swe na mioty aż po S odomę.
Rodzaju 13 1 3 Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopusz czali się cię żkich przewinie ń wobe c Jahwe.
Rodzaju 13 1 4 Po odejś ciu Lota Jahwe rzekł do Abra ma: "S pójrz przed sie bie i rozejr zyj się z tego miej sca, na którym stoisz , na północ i na południe, na ws chód i ku morzu;
Rodzaju 13 1 5 cały ten kraj, który widzisz, daj ę tobie i twemu pot omstw u na zaws ze.
Rodzaju 13 1 6 Twoje zaś potomstwo uczy nię licz ne jak ziarnka pyłu zie mi; jeśli kto może policzyć ziarnka pył u ziemi, policzone też bę dzie twoje potomstwo.
Rodzaju 13 1 7 Wstań i pr zejdź te n kraj wzdłuż i ws zerz: tobie go oddaję" .
Rodzaju 13 1 8 Abram zwi nął swe na mioty i przybył pod He bron, g dzie były dę by Mamre; osiedliws zy się tam, z budował ołtarz dla Jahwe.
Rodzaju 14 1 Za czasów A mrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Ke dorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goi m,
Rodzaju 14 2 ws zcz ęli wojnę z króle m Sodomy, Berą, z króle m Gomory, Birszą, z króle m Admy, Szinabe m, z króle m Seb oimu, Szemeebere m, i z króle m miasta Beli, czyli Soaru.
Rodzaju 14 3 Ci ostatni królowie s przymier zyli się ze sobą w dolinie Siddim, g dzie dziś jest Morz e Słone.
Rodzaju 14 4 Pr zez lat dwana ście byli oni lennika mi Ked orlaomera, a w roku trzynastym z buntowali się.
Rodzaju 14 5 T oteż w czter nastym roku nadciągnął Ke dorlaomer wraz z innymi króla mi. Pobili oni Re faitów w Aszterot -Karnai m, Zuzytów w Ha m, E mitów na równi nie Kiriataim
Rodzaju 14 6 i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograni czu pustyni Para n.
Rodzaju 14 7 P otem, zawróciw szy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kade sz, i pobili Amalekitów na ca łej ich ziemi, a także Amorytów mies zkających w Cha sason-Ta mar.
Rodzaju 14 8 Kr ólowie wię c Sodomy, Gomory, Admy, Seb oimu i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali się w dolinie Siddi m do walki
Rodzaju 14 9 z Ked orlaomerem, króle m Ela mu, Tidale m, króle m Goi m, Amra fele m, królem Szi nearu, i Ariokiem, król em Ellasaru — czterej królowie prz eciwko pię ciu.
Rodzaju 14 1 0 A w dolinie Siddi m był o wiele doł ów, z których wydobywano smołę. Kr ólowie Sodomy i G omory, rzuciws zy się do ucie czki, skryli się w tych doła ch, a poz ostali uciekli w góry.
Rodzaju 14 1 1 Zwycięz cy, zabrawszy całe mie nie mie szkańcom Sodomy i Gomory oraz w szystkie ich za pasy żywności, odes zli.
Rodzaju 14 1 2 Upr owadzili równie ż Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkie m — był on bowie m mieszkańce m Sodomy.
Rodzaju 14 1 3 Jeden z e zbiegów przybył, aby powiedzie ć o tym Abra mowi He brajczykowi, który mieszkał w pobliżu dębów pewneg o A moryty, imie niem Ma mre, brata Es zkola i Anera, sprzy mierze ńców Abrama.
Rodzaju 14 1 4 Abram, usłyszaws zy, że jego krewny z ostał upr owadz ony w niewolę , dobrał sobi e trzystu osie mnast u najbar dziej doświadczo nych s pośr ód sł użby sweg o domu i rozpoczął poś cig aż do Da n.
Rodzaju 14 1 5 Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą na padł wraz z nimi na nieprzyja ciół i zadał i m klęskę. A pote m ścigał i ch aż do Choby, która leży na za chód od Dama szku.
Rodzaju 14 1 6 W ten s pos ób odzyskał cał e mieni e, a także sprowa dził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługa mi.
Rodzaju 14 1 7 Gdy Abra m wracał po zwycięstwie odniesi ony m nad K edorla omere m i królami, którzy z nim byli, wysze dł mu na s potkanie do doli ny Szawe, czyli Królew skiej, król Sodomy.
Rodzaju 14 1 8 Melchizedek za ś, król Szalemu, wyniósł chle b i wino; a [ponieważ ] był on kapła ne m Boga Najwyższeg o,
Rodzaju 14 1 9 błog osławił Abrama , mówią c: "Nie ch będzi e błog osławiony Abram prz ez Boga Najwyższ ego, Stwórcę nieba i zie mi!
Rodzaju 14 2 0 Niech bę dzie bł ogosławi ony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!" Abra m dał mu dziesiątą cz ęść ze wszystkiego.
Rodzaju 14 2 1 Król Sodomy rzekł do Abra ma: "Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! "
Rodzaju 14 2 2 Ale Abram odpowie dział królowi Sodomy: "Pr zysięgam na Jahwe , Boga Najwyższeg o, Stwórcę nie ba i ziemi,
Rodzaju 14 2 3 że ani nitki, ani rze myka od sa ndała, ani niczeg o nie wez mę z tego, co do cie bie nale ży, żebyś potem nie mówił: To ja wz bogaciłe m Abra ma.
Rodzaju 14 2 4 Nie żąda m ni czeg o poza tym, co pos zło na wyżywie nie moich l udzi, i oprócz cz ęści z dobytego mie nia dla tych, którzy mi towar zyszyli — dla Anera, E szkola i Mamreg o; ci niechaj otrzymają częś ć, która im pr zypada".
Rodzaju 15 1 P o tych wydarz eniach Jahwe tak powied ział do Abra ma podczas widze nia: "Nie obawiaj się, A bramie, bo Ja jestem t woi m obrońcą; nagroda twoja bę dzie s owita".
Rodzaju 15 2 Abra m rzekł: "O Pa nie, o Jahwe, na cóż mi ona, skoro z bliża m się do kres u meg o życia, ni e mają c potomka; pr zyszłym zaś spa dkobier cą mojej majęt noś ci jest Dama sce ńczyk Eliezer".
Rodzaju 15 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właś nie, zrodzony u mnie sługa mój, z ostanie moi m spa dkobier cą.
Rodzaju 15 4 Ale ot o usłyszał słowa: "Nie on będ zie twoim s padkobiercą, le cz ten po tobie dzied ziczy ć bę dzie, który od ciebie bę dzie pochodził".
Rodzaju 15 5 I pole ciwszy Abramowi wyjść z na miot u, rzekł: "Spójrz na ni ebo i policz gwiaz dy, jeśli zdołasz to uczy nić"; pote m dodał: "Tak liczne będzie twoj e potomstwo ".
Rodzaju 15 6 Abra m uwierzył i Jahwe poczytał mu to za za sługę.
Rodzaju 15 7 P otem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Jahwe, który m cię wywiódł z Ur chal dejskiego, a by ci dać te n oto kraj na włas noś ć".
Rodzaju 15 8 A na to Abra m: "O Pani e, o Jahwe, jak będ ę mógł się upewnić, że otrzyma m go na wła sność?"
Rodzaju 15 9 Wtedy Jahwe rzekł: "Wybierz dla M nie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a na dto synogarlicę i gołę bicę ".
Rodzaju 15 1 0 Wybrawszy to ws zystko, Abram popr zerąbywał je wzdł uż na poł owy i przerąbane czę ści uł ożył jed ną naprz eciw dr ugiej; ptaków nie poroz cinał.
Rodzaju 15 1 1 Kiedy zaś do tego mięsa za częł o zlatywać się pta ctwo drapie żne, Abra m je odpęd ził.
Rodzaju 15 1 2 A gdy słońce chyliło się ku za chodowi, Abra m zapa dł w głęboki se n i opa nowało g o uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła g o wielka ciemnoś ć.
Rodzaju 15 1 3 I wtedy to Jahwe rzekł do Abra ma: "Wiedz o tym dobrze, i ż twoi potomkowie będą prz ebywać jako pr zybysze w kraju, który nie bę dzie ich krajem, i pr zez czterysta lat będą tam ci emię żeni jako niew olnicy;
Rodzaju 15 1 4 aż wresz cie ześlę zasłu żoną karę na te n naród, którego bę dą niewol nikami, po czy m oni wyjdą z wielki m dobytkiem.
Rodzaju 15 1 5 Ale ty odejdzie sz do twych prz odków w pokoju, w póź nej staroś ci zejdziesz do grobu.
Rodzaju 15 1 6 Twoi pot omk owie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleni u, gdy już dopeł ni się miara niegodziwoś ci Amorytów".
Rodzaju 15 1 7 A kiedy słońce zas zło i nastał mrok nie przenikni ony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pie ca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze sunęły się mię dzy tymi poł owami zwierząt.
Rodzaju 15 1 8 Wtedy to właś nie Jahwe zawarł przy mierze z Abra me m, mówiąc: "Potomstwu twe mu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat,
Rodzaju 15 1 9 wraz z Ke nitami, Ke nizytami, Ka dmonitami,
Rodzaju 15 2 0 Chetytami, Peryzzytami, Refaita mi,
Rodzaju 15 2 1 Amorytami, Kananejczyka mi, Girgaszytami i Jebusyta mi".
Rodzaju 16 1 Saraj, ż ona Abra ma, nie urodziła mu jed nak potomka. Miała zaś niewolni cę Egipcjankę, imi enie m Hagar.
Rodzaju 16 2 Rzekła więc Saraj do Abrama : "Ponieważ Jahwe za mknął mi łono, aby m nie rodziła, zbliż się do mojej niewolni cy; może z niej będ ę miała dzieci". Abram usłu chał rady Saraj.
Rodzaju 16 3 Saraj, ż ona Abra ma, wzięła zate m niewol nicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę męż owi swe mu Abra mowi, gdy już minę ło dzi esięć lat, odkąd Abram osiedlił si ę w Kanaanie.
Rodzaju 16 4 Abra m zbli żył się do Hagar i ta stała się brze mie nną. A widzą c, że jest br zemie nna, za częła lek ceważyć swą panią.
Rodzaju 16 5 Wtedy Saraj rzekła do Abra ma: "Pr zez cie bie doznaję zniewagi; ja sa ma dała m ci moją niew olnicę za żonę, ona zaś czując się brze mien ną, lekceważy mnie. Niechaj Jahwe będ zie sęd zią mię dzy mną a tobą!"
Rodzaju 16 6 Abra m rzekł do Saraj: "Prze cież ni ewolni ca twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będzie sz uwa żała za dobre". Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej uciekła.
Rodzaju 16 7 Ani oł Jahwe znalaz ł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur
Rodzaju 16 8 i za pytał: "Hagar, niewol nico Saraj, skąd przyszła ś i dokąd idziesz? " A ona odpowie działa: "Uciekła m od moj ej pani, Saraj".
Rodzaju 16 9 Wtedy anioł Jahwe rz ekł do niej : "Wr óć do twej pani i pok ornie poddaj się pod jej władzę ".
Rodzaju 16 1 0 Po czym a nioł Jahwe oznaj mił: "Bardzo r oz mnożę twoje potomstwo, tak że nie będzie moż na go policzy ć".
Rodzaju 16 1 1 I mówił: "Jesteś br zemi enna i ur odzis z syna, które mu da sz imię I zmael, bo słys zał Jahwe, gdy byłaś upokor zona.
Rodzaju 16 1 2 A będzie t o czł owiek dziki jak onager: będzie on walczył prze ciwko wszystkim i wszys cy — pr zeciwko niemu; bę dzie on utrapienie m swy ch pobratymców".
Rodzaju 16 1 3 Hagar nazwała Jahwe pr zemawiają cego do niej "Tyś Bóg Wi dzialny", bo mówiła: "Wszak tu widziałam Widzą cego mnie, a jeste m żywa".
Rodzaju 16 1 4 Dlatego tę studnię nazwa no "Studnią La chaj -Roj". — Jest to ta, która znajduje się pomięd zy Kades z i Bered.
Rodzaju 16 1 5 Hagar urodziła Abramowi syna. I Abra m nazwał zr odz oneg o mu przez Hagar sy na imieni em Iz mael.
Rodzaju 16 1 6 Abram miał lat osie mdzie siąt sześ ć, gdy mu Hagar urodziła Iz maela.
Rodzaju 17 1 A gdy Abra m miał dziewięćdziesiąt dzi ewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: "Jam jest Bóg W sze chmogący. Słu ż Mi i bądź nieskazitelny,
Rodzaju 17 2 chcę bowie m zawrz eć moje pr zymierze pomiędzy M ną a tobą i da ć ci niez mierni e liczne potomstwo".
Rodzaju 17 3 Abra m pa dł na oblicze, a Bóg tak do nieg o mówił:
Rodzaju 17 4 "Oto moje przymierz e z tobą: staniesz si ę ojce m mnóstwa narodów.
Rodzaju 17 5 Nie będ ziesz wię c odtą d nazywał się Abra m, lecz imię twoje będzie Abra ham, bo uczynię ciebie ojce m mnóstwa nar odów.
Rodzaju 17 6 Sprawię, że będ ziesz niez miernie pł odny, tak że staniesz się ojce m narodów i pochodzić bę dą od ciebie król owie.
Rodzaju 17 7 Pr zymierze moj e, które zawieram pomiędzy M ną a tobą oraz twoi m potomstwem, będzie trwało z pokole nia w pokol enie jako przy mierze wie czne, abym był Bogie m twoim, a pote m twego pot omstwa.
Rodzaju 17 8 I oddaję t obie i twym przys złym potomkom kraj, w którym pr zebywasz, cały kraj Kanaan, jako włas ność na wieki, i bę dę ich Bogie m".
Rodzaju 17 9 P otem Bóg rzekł do Abraha ma: "Ty za ś, a po tobie twoje potomstwo prze z wszystkie pok olenia, za chowujcie przymier ze ze Mną .
Rodzaju 17 1 0 Przymier ze, które bę dzieci e zachowywali mię dzy Mną i wami, czyli twoim pr zyszłym potomstwe m, pol ega na tym: wszys cy wasi mę żczyźni mają być obrzeza ni;
Rodzaju 17 1 1 będ ziecie obrze zywali ciało na pletka na znak przy mierza waszeg o ze M ną.
Rodzaju 17 1 2 Z pokole nia w pokole nie każde was ze dzie cko pł ci męskiej, gdy będ zie miał o osie m dni, ma by ć obr zezane — sł uga urodzony w waszy m domu łub nabyty za pieniądze — każ dy obcy, który nie jest potomkiem twoi m —
Rodzaju 17 1 3 ma by ć obr zezany; obrze zany ma

