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Księga Rodzaju 
 
    rozdział 1 
 
    DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI 
 
    Świat stworzony przez Boga 
 
  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
 
  Wtedy Bóg rzekł:,,Niechaj się stanie światłość!'' I stała się światłość. Bóg widząc, że 
światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciem-
ność nazwał nocą. 
  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 
 
  A potem Bóg rzekł:,,Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli 
jedne wody od drugich!'' Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem 
od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. 
  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. 
 
  A potem Bóg rzekł:,,Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się 

ukaże powierzchnia sucha!'' A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię 
ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł:,,Niechaj 
ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi 
według swego gatunku owoce, w których są nasiona''. I stało się tak. Ziemia wydała 
rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, 
w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 
 
    I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. 
 
  A potem Bóg rzekł:,,Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, 
aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami 
jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią''. I stało się tak. Bóg uczynił 
dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, 
oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rzą-
dziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 
 
    I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 
 
  Potem Bóg rzekł:,,Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata 
nad ziemią, pod sklepieniem nieba!'' Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszel-
kiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo 
skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowa-
mi:,,Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj 
się rozmnaża na ziemi''. 
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    I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 
 
  Potem Bóg rzekł:,,Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta 
pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!'' I stało się tak. Bóg uczynił różne ro-
dzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, 
że były dobre. 
  A wreszcie rzekł Bóg:,,Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech pa-
nuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!'' 
 
  Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył męż-
czyznę i niewiastę. 
 
  Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aby-
ście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami mor-
skimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi''. 
I rzekł Bóg:,,Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie 
drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszel-
kiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się 
porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zie-
lona''. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 
  I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. 
 
    rozdział 2 

 
  W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. 
 
  A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 
siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy 
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą 
wykonał stwarzając. 
 
    Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 
 
  Drugi opis stworzenia człowieka 
  Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na zie-
mi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na zie-
mię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten spo-
sób nawadniać całą powierzchnię gleby - wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu 
ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą 
żywą. 
 
    Pierwotny stan szczęścia 
 
  A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 
ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 
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  Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, 
dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały 
kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest tak-
że wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały 
kraj - Kusz. Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rze-
ka czwarta - to Perat. 
 
  Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i do-
glądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz:,,Z wszelkiego drzewa tego 
ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie 
wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz''. 
 
  Potem Pan Bóg rzekł:,,Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem 
odpowiednią dla niego pomoc''. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 
ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on 
da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota 
żywa". I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkie-
mu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 
 
  Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z 
mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna po-
wiedział: ,,Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 
  Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta''. 
 

  Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem. 
 
  Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. 
 
    rozdział 3 
 
    Upadek pierwszych ludzi 
 
  A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. 
On to rzekł do niewiasty:,,Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 
wszystkich drzew tego ogrodu?'' Niewiasta odpowiedziała wężowi:,,Owoce z drzew tego 
ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg po-
wiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli''. Wtedy 
rzekł wąż do niewiasty:,,Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z 
tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło''. 
 
  Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 
rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem 
z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy 
otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili 
sobie przepaski. 
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  Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po 
ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew 
ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go:,,Gdzie jesteś?'' On odpowie-
dział:,,Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem 
się''. Rzekł Bóg:,,Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z które-
go ci zakazałem jeść?'' Mężczyzna odpowiedział:,,Niewiasta, którą postawiłeś przy 
mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem''. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewia-
sty:,,Dlaczego to uczyniłaś?'' Niewiasta odpowiedziała:,,Wąż mnie zwiódł i zjadłam''. 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ,,Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszyst-
kich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni twego istnienia. 
 
  Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę''. 
 
  Do niewiasty powiedział:,,Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienno-
ści, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnie-
nia, on zaś będzie panował nad tobą''. 
 
  Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł:,,Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co 
do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech bę-
dzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie 
po wszystkie dni twego życia. 
 
  Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 

 
  W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do 
ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!'' 
 
  Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. 
 
  Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po 
czym Pan Bóg rzekł:,,Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz 
nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć 
na wieki''. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której 
został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i 
połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. 
 
    rozdział 4 
 
    Kain i Abel 
 
  Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rze-
kła:,,Otrzymałam mężczyznę od Pana''. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. 
  Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał 
dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich 
tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał 
patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. 
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  Pan zapytał Kaina:,,Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Prze-
cież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze 
postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim pano-
wać''. 
 
  Rzekł Kain do Abla, brata swego:,,Chodźmy na pole ''. A gdy byli na polu, Kain rzucił 
się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina:,,Gdzie jest brat twój, 
Abel?'' On odpowiedział:,,Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?'' Rzekł 
Bóg:,,Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz 
przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, prze-
laną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tuła-
czem i zbiegiem będziesz na ziemi!'' Kain rzekł do Pana:,,Zbyt wielka jest kara moja, 
abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed 
tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie 
zabić!'' Ale Pan mu powiedział:,,O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną po-
mstę poniesie!'' Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. 
 
  Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. 
 
    Potomkowie Kaina 
 
  Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował 
miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. 
 
  Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Me-

tuszael zaś Lameka. 
 
  Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla. Ada urodziła Ja-
bala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał 
się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. Silla - ona też 
urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z 
żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. 
 
  Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: ,,Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. 
  Nastawcie ucha na moje słowa: 
  Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi 
siniec! 
 
  Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem 
razy!'' 
 
    Set i jego potomstwo 
 
  Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię 
Set,,,gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił 
Kain''. Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. 
  Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. 
 
    rozdział 5 
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    WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA 
 
    Setyci 
 
  Oto rodowód potomków Adama. 
  Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; stworzył mężczyznę i 
niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył. 
 
  Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego 
obraz, i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał sy-
nów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I 
umarł. 
 
  Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. A po urodzeniu się Enosza żył 
osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięć-
set dwanaście lat. 
 
  Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. I żył Enosz po uro-
dzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. Enosz umarł, prze-
żywszy ogółem dziewięćset pięć lat. 
 
  Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. A po urodzeniu mu się 
Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki. 
 

  I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł. 
 
  Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. A po urodzeniu 
się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. Gdy Mahalaleel miał ogółem 
osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł. 
 
  Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodze-
niu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. Jered przeżył ogółem dzie-
więćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł. 
 
  Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po 
urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. 
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaź-
ni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. 
 
  Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. Po 
urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i cór-
ki. Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat. 
 
  Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn. A dając mu imię Noe, 
powiedział:,,Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na 
ziemi, którą Pan przeklął''. Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt 
pięć lat i miał synów i córki. Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt 
siedem lat. 
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  A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet. 
 
    rozdział 6 
 
    Zepsucie moralne ludzkości 
 
  A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, wi-
dząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko 
podobały. 
 
  Wtedy Bóg rzekł:,,Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż czło-
wiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat ''. A w owych cza-
sach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek czło-
wieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych cza-
sach. 
 
    DZIEJE NOEGO - POTOP 
 
    Boże postanowienie zagłady 
 
  Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich 
jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan 
rzekł:,,Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta 
pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem''. 

 
    [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. 
 
    Zapowiedź potopu. Arka 
 
  Oto dzieje Noego. 
  Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie lu-
dzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. 
 
  A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. 
 
  Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że 
wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: ,,Postanowiłem położyć 
kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem 
zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w ar-
ce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: dłu-
gość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci - jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści 
łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz 
wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś 
sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest 
tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. 
Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszyst-
kich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą 
od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po pa-
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rze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - 
wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla 
ciebie i na paszę dla zwierząt''. 
 
  I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. 
 
    rozdział 7 
 
  A potem Pan rzekł do Noego:,,Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem 
się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt 
czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po 
jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem sa-
mic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni 
spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby 
wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem''. 
 
  I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. 
 
    Potop 
 
  Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. 
 
  Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed 
wodami potopu. Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza 
po ziemi, po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg 

rozkazał. 
 
  A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. W roku sześćsetnym życia 
Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu 
trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; 
przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. I właśnie owego 
dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów we-
szli do arki, a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po 
ziemi, wszelkiego ptactwa ‹i istot ze skrzydłami›. Wszelkie istoty, w których było 
tchnienie życia, weszły po parze do Noego do arki. Gdy już weszły do arki samiec i sa-
mica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]. 
 
  A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę ponad zie-
mię. Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad zie-
mią, arka płynęła po powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad 
ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc 
podniosły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się 
na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie 
mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których 
nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. I 
tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, 
zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z 
ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody stale się podnosiły na ziemi 
przez sto pięćdziesiąt dni. 
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    rozdział 8 
 
  Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzę-
tach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły 
opadać. Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać 
z nieba. Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdzie-
sięciu dni się obniżyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła 
na górach Ararat. Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym dniu 
miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór. A po czterdziestu dniach Noe, otworzyw-
szy okno arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wra-
cał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przeko-
nać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by 
mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, 
wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, 
znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świe-
ży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał jeszcze 
siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego. 
 
  W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody 
wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już 
prawie sucha. 
 
  A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, Bóg 
przemówił do Noego tymi słowami: ,,Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych 

synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełza-
jących po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnaża-
ją''. 
 
  Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z 
arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszyst-
ko, co się porusza na ziemi. 
 
    Przymierze Boga z Noem 
 
  Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków 
czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł 
do siebie:,,Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie 
człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak 
to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i 
upał, lato i zima, dzień i noc''. 
 
    rozdział 9 
 
  Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich:,,Bądźcie płodni i 
mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo 
powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie 
ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest 
przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wol-
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no wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wa-
sze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie 
człowieka i u każdego - o życie brata. 
 
  [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek 
został stworzony na obraz Boga. 
 
  Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę''. 
 
  Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: ,,Ja, Ja zawieram przymierze z wami i 
z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z 
ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które 
wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż 
nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie bę-
dzie potopu niszczącego ziemię''. Po czym Bóg dodał:,,A to jest znak przymierza, które 
ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój 
kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę 
obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przy-
mierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie 
będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten 
łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a 
wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi''. 
 
  Rzekł Bóg do Noego:,,To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszyst-
kimi istotami, jakie są na ziemi''. 

 
    Noe przeklina Kanaana, a błogosławi Sema 
 
  Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham był ojcem Kanaa-
na. Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia. 
 
  Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odu-
rzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie. Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość 
swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy 
Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przy-
kryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swe-
go ojca. 
 
  Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młod-
szy syn, rzekł:,,Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych 
braci!'' A potem dodał:,,Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan bę-
dzie sługą Sema! Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w na-
miotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą''. 
 
    Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. 
 
    I umarł Noe w wieku lat dziewięciuset pięćdziesięciu. 
 
    rozdział 10 
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    DZIEJE POTOMKÓW NOEGO 
 
    Pochodzenie ludzkości popotopowej 
 
  Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im na-
stępujący synowie: 
 
  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gome-
ra: Aszkanaz, Rifat i Togarma. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. 
Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swe-
go języka, według szczepów i według narodów. 
 
  Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sab-
ta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. 
 
  Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też naj-
sławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie:,,Dzielny jak Nimrod, naj-
sławniejszy na ziemi myśliwy''. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w 
Kalne, w kraju Szinear. Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Re-
chobot-Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. 
 
  Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, Patrusim i Ka-
sluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. 
 

  Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta. A ponadto: Jebusytów, Amo-
rytów, Girgaszytów, Chiwwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Chamaty-
tów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. Granica Kananejczyków biegła od 
Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i 
Seboim - aż do Leszy. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów 
i narodów. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafe-
ta, urodzili się [synowie]. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. 
 
  Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. 
 
  Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. 
 
  Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość 
się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. 
 
  Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Di-
kli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. 
Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny 
wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. 
 
  Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to 
wywodzą się ludy na ziemi po potopie. 
 
    rozdział 11 
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    Wieża Babel 
 
  Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze 
wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. 
 
  I mówili jeden do drugiego:,,Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu''. A gdy 
już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli:,,Chodźcie, 
zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób 
uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi''. 
 
  A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i 
rzekł:,,Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli 
budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamie-
rzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugie-
go!'' 
 
  W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokoń-
czyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał 
mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni 
ziemi. 
 
    Potomkowie Sema 
 
  Ci są potomkowie Sema. 

  Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. Po 
urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki. 
 
  Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. A po urodzeniu się 
Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki. 
 
  Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; po urodzeniu się Ebera żył Sze-
lach czterysta trzy lata i miał synów i córki. 
 
  Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; a po urodzeniu się 
Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. 
 
  Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; a po urodzeniu się Reu żył Peleg 
dwieście dziewięć lat i miał synów i córki. 
 
  Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; a po urodzeniu się Se-
ruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki. 
 
  Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; a po urodzeniu się Nachora żył 
Serug dwieście lat i miał synów i córki. 
 
  Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; a po urodzeniu się 
Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki. 
 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 15 

www.e-bookowo.pl 

  Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran. 
 
    DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH 
 
    DZIEJE POTOMKÓW TERACHA - ABRAHAM 
 
    Rodzina Abrama 
 
  Oto dzieje potomków Teracha. 
  Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł 
jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. 
Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora 
- Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. Saraj 
była niepłodna, nie miała więc potomstwa. 
 
  Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnu-
ka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się 
udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. Terach do-
czekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie. 
 
    rozdział 12 
 
    Bóg powołuje Abrama 
 
  Pan rzekł do Abrama: ,,Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, 

który ci ukażę. 
 
  Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: sta-
niesz się błogosławieństwem. 
 
  Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorze-
czyli, i ja będę złorzeczył. 
  Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi''. 
 
  Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał sie-
demdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, 
swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w 
Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram 
przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. - A w 
kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. - Pan, ukazawszy się Abramowi, 
rzekł:,,Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię''. Abram zbudował tam ołtarz dla 
Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i 
rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował 
ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. 
 
    Abram w Egipcie. Zabranie Saraj na dwór faraona 
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  Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Kiedy 
zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien 
czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie. 
 
  A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj:,,Wiem, że jesteś urodziwą 
kobietą; skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona; i zabiją mnie, a ciebie zo-
stawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze wzglę-
du na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu''. 
 
  Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną ko-
bietą. Ujrzawszy ją dostojnicy faraona, chwalili ją także przed faraonem. Toteż zabrano 
Saraj na dwór faraona, Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem 
owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. 
 
  Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony 
Abrama. Wezwał więc faraon Abrama i rzekł:,,Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powie-
działeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją 
sobie za żonę? A teraz - oto twoja żona; zabierz ją i idź!'' Dał też faraon rozkaz dworza-
nom, żeby Abrama i jego żonę, i cały jego dobytek odprowadzili [do granicy]. 
 
    rozdział 13 
 
    Abram rozstaje się z Lotem 
 
  Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do 

Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się na 
postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym przedtem 
rozbił swe namioty, między Betel i Aj, do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował 
ołtarz i wzywał imienia Pana. 
 
  Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzy-
mać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła 
sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota - mieszkańcami 
kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci - rzekł Abram do Lota:,,Niechaj nie będzie 
sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jeste-
śmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie! Jeżeli 
pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja - w lewo''. 
 
  Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół doliny Jordanu 
aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egip-
ska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę 
Jordanu i wyruszył ku wschodowi, I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi 
Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. 
Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. 
 
  Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama:,,Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miej-
sca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, 
który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 17 

www.e-bookowo.pl 

liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też 
będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie go oddaję''. 
 
  Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy 
się tam, zbudował ołtarz dla Pana. 
 
    rozdział 14 
 
    Wyprawa wojenna królów mezopotamskich 
 
  Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Ela-
mu, i Tidal, król Goim, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Bir-
szą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, 
czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś 
jest Morze Słone. 
 
  Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbunto-
wali się. Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. 
Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriata-
im i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na pograniczu pustyni 
Paran. Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitówna 
całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Chasason-Tamar. 
 
  Królowie więc Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszy-
kowali się w dolinie Siddim do walki z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem 

Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru - czterej królowie 
przeciwko pięciu. A w dolinie Siddim było wiele dołów, [z których wydobywano] smołę. 
Królowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy się do ucieczki, skryli się w tych dołach, a pozo-
stali uciekli w góry. Zwycięzcy, zabrawszy całe mienie mieszkańcom Sodomy i Gomory 
oraz wszystkie ich zapasy żywności, odeszli. Uprowadzili również Lota, bratanka 
Abrama, wraz z dobytkiem - był on bowiem mieszkańcem Sodomy. 
 
  Jeden ze zbiegów przybył, aby powiedzieć o tym Abramowi Hebrajczykowi, który 
mieszkał w pobliżu dębów pewnego Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, 
sprzymierzeńców Abrama. Abram, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w 
niewolę, dobrał sobie trzystu osiemnastu najbardziej doświadczonych spośród służby 
swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą 
napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, 
która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie. a także spro-
wadził na powrót Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. 
 
  Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy 
z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. 
Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem 
Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: ,,Niech będzie błogosławiony Abram 
przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! 
 
  Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!'' 
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  Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Król Sodomy rzekł do Abrama:,,Oddaj 
mi tylko ludzi, a mienie weź sobie!'' Ale Abram odpowiedział królowi Sodo-
my:,,Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi, że ani nitki, ani 
rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem 
nie mówił: "To ja wzbogaciłem Abrama". Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wy-
żywienie moich ludzi, i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli 
- dla Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymają część, która im przypada''. 
 
    rozdział 15 
 
    Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze 
 
  Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: ,,Nie obawiaj 
się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita''. 
 
  Abram rzekł:,,O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego ży-
cia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceń-
czyk Eliezer''. I mówił:,,Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie 
sługa mój, zostanie moim spadkobiercą''. Ale oto usłyszał słowa:,,Nie on będzie twoim 
spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził''. I 
poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł:,,Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
zdołasz to uczynić''; potem dodał:,,Tak liczne będzie twoje potomstwo''. 
 
    Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. 
 

  Potem zaś rzekł do niego:,,Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, 
aby ci dać ten oto kraj na własność''. A na to Abram:,,O Panie, mój Boże, jak będę 
mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?'' Wtedy Pan rzekł:,,Wybierz dla Mnie 
trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębi-
cę''. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa 
zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku 
zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogar-
nęła go wielka ciemność. I wtedy to Pan rzekł do Abrama:,,Wiedz o tym dobrze, iż twoi 
potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i 
przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną 
karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobyt-
kiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do 
grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się 
miara niegodziwości Amorytów''. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, 
ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze-
sunęły się między tymi połowami zwierząt. 
 
  Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc:,,Potomstwu twemu da-
ję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Keni-
zytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczyka-
mi, Girgaszytami i Jebusytami''. 
 
    rozdział 16 
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    Pierworodny syn Abrama - Izmael 
 
  Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę Egip-
cjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama:,,Ponieważ Pan zamknął mi ło-
no, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci''. 
Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egip-
cjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd 
Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A 
widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do 
Abrama:,,Przez ciebie doznaję zniewagi; ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona 
zaś czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a 
tobą!'' Abram rzekł do Saraj:,,Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy: postąp z 
nią, jak będziesz uważała za dobre''. Saraj upokorzyła Hagar; wtedy Hagar od niej 
uciekła. 
 
  Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur i zapy-
tał:,,Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?'' A ona odpowiedzia-
ła:,,Uciekłam od mojej pani, Saraj''. Wtedy Anioł Pański rzekł do niej:,,Wróć do twej 
pani i pokornie poddaj się pod jej władzę''. Po czym Anioł Pański oznajmił:,,Rozmnożę 
twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć''. I mówił:,,Jesteś brze-
mienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upoko-
rzona. A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i 
wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców''. Hagar na-
zwała Pana przemawiającego do niej "Tyś Bóg widzialny", bo mówiła:,,Wszak tu widzia-

łam Widzącego mnie, a jestem żywa''. Dlatego tę studnię nazwano "Studnią Lachaj-
Roj". - Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i Bered. 
 
  Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna 
imieniem Izmael. 
 
  Abram miał lat osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. 
 
    rozdział 17 
 
    Przymierze Boga z Abramem - Obrzezanie 
 
  A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do nie-
go:,,Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć 
moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo''. Abram 
padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: ,,Oto moje przymierze z tobą: staniesz się 
ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje 
będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz nie-
zmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królo-
wie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, 
będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem two-
im, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w któ-
rym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem''. 
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  Potem Bóg rzekł do Abrahama:,,Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie 
pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali 
między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi 
mężczyźni mają być obrzezani; będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymie-
rza waszego ze Mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy 
będzie miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub naby-
ty za pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim - ma być obrzezany; ob-
rzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze 
moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli męż-
czyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usu-
nięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną''. 
 
  I mówił Bóg do Abrahama:,,Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię 
jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak 
że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami''. Abraham, upadłszy na 
twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem:,,Czyż człowiekowi stuletniemu może się 
urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?'' Rzekł zatem 
do Boga:,,Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!'' A Bóg mu na to:,,Ależ nie! 
Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymie-
rze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wy-
słucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne po-
tomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś 
przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze''. 
 
  Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. 

 
  Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu 
lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - 
jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. 
 
  Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka, a 
Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego napletka. 
 
  Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi 
zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, 
nabyci za pieniądze. 
 
    rozdział 18 
 
    Bóg w gościnie u Abrahama 
 
  Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namio-
tu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw 
siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im 
pokłon do ziemi, rzekł:,,O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego 
sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie 
pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie 
dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego''. A oni mu rzekli:,,Uczyń tak, jak powie-
działeś''. 
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  Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:,,Prędko zaczyń ciasto z 
trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki''. Potem Abraham podążył do trzody i 
wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał 
przed nimi pod drzewem. 
 
  Zapytali go:,,Gdzie jest twoja żona, Sara?'' - Odpowiedział im:,,W tym oto namiocie''. 
Rzekł mu [jeden z nich]:,,O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara 
będzie miała wtedy syna''. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było 
tuż] za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie 
miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyśla-
ła:,,Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?'' Pan rzekł do 
Abrahama:,,Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy 
już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze 
wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna''. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc:,,Wcale się 
nie śmiałam'' - bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział:,,Nie. Śmiałaś się!'' 
 
  Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby 
ich odprowadzić, a Pan mówił sobie:,,Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co 
zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i 
przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako 
tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając 
przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co 
obiecał Abrahamowi''. Po czym Pan rzekł:,,Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się roz-

lega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy 
postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się''. 
 
  Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 
  Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł:,,Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych we-
spół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także 
zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu spra-
wiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z 
bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do 
tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?'' 
Pan odpowiedział:,,Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę 
całemu miastu przez wzgląd na nich''. Rzekł znowu Abraham:,,Pozwól, o Panie, że 
jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe 
miasto?'' Pan rzekł:,,Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu''. Abraham znów 
odezwał się tymi słowami:,,A może znalazłoby się tam czterdziestu?'' Pan rzekł:,,Nie 
dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu''. Wtedy Abraham powie-
dział:,,Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?'' A 
na to Pan:,,Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu''. Rzekł Abra-
ham:,,Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?'' 
Pan odpowiedział:,,Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu''. Na to Abraham:,,O, 
racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesię-
ciu?'' Odpowiedział Pan:,,Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu''. Wtedy Pan, 
skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 22 

www.e-bookowo.pl 

 
    rozdział 19 
 
    Zniszczenie Sodomy i Gomory 
 
  Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie 
Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi 
rzekł:,,Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie 
nogi. a rano pójdziecie w dalszą drogę''. Ale oni mu rzekli:,,Nie! Spędzimy noc na dwo-
rze''. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował 
wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. Zanim jeszcze udali się na 
spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron 
miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego:,,Gdzie tu są ci ludzie, którzy 
przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswa-
wolić!'' Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł 
im:,,Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku! Mam dwie córki, 
które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z 
nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są 
oni pod moim dachem!'' Ale oni krzyknęli:,,Odejdź precz!'' I mówili:,,Sam jest tu przy-
byszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi!'' I rzuci-
li się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. 
Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i 
zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepo-
tą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. 
 

  A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota:,,Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, 
zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar 
zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że 
Pan posłał nas, aby je zniszczyć''. Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako 
[przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za żony:,,Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo 
Pan ma je zniszczyć!'' Oni jednak myśleli, że on żartuje. 
 
  Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc:,,Prędzej, weź żonę i 
córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta''. Kiedy zaś on zwlekał, 
mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce - Pan bowiem litował się nad nim 
- i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, 
rzekł jeden z nich:,,Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzy-
muj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz!'' 
 
  Ale Lot rzekł do nich:,,Nie, panie mój! Jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń 
większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać 
schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto 
jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znaj-
dę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie''. Odpowiedział 
mu:,,Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. 
Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie 
wejdziesz''. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. 
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  Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na So-
domę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana ‹z nieba›. I tak zniszczył te miasta oraz 
całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, 
która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. 
 
  Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Pa-
nem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył uno-
szący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. 
 
  Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od 
zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. 
 
    Występek córek Lota 
 
  Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał 
się pozostawać w tym mieście. 
  A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młod-
szej:,,Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by 
przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego wi-
nem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego''. Upoiły 
więc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu 
swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. 
 
  Nazajutrz rzekła starsza do młodszej:,,Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy 
go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca na-

szego''. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy 
nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały 
się brzemienne za sprawą swego ojca. 
 
  Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych 
Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się 
praojcem dzisiejszych Ammonitów. 
 
    rozdział 20 
 
    Abraham w Gerarze 
 
  Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu i osiedlił się pomiędzy Kadesz a 
Szur. A gdy przebywał w Gerarze, mawiał o swej żonie Sarze:,,Jest ona moją siostrą''. 
Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by zabrali Sarę. Tej samej 
jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego:,,Umrzesz z po-
wodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża''. Abimelek, który jeszcze nie zbli-
żył się do niej, rzekł:,,Panie, czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? 
Przecież on mi mówił: "Ona jest moją siostrą", i przecież ona również mówiła: "On jest 
moim bratem". Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi''. Wtedy Bóg rzekł 
do niego:,,I ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca. Toteż sam ciebie powstrzyma-
łem od wykroczenia przeciwko Mnie; dlatego nie dopuściłem, abyś się jej dotknął. Te-
raz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za cie-
bie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie 
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śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich''. Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich 
swoich domowników i opowiedział im to wszystko, oni zaś bardzo się przerazili. Potem 
Abimelek wezwał Abrahama i rzekł mu:,,Cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, że o 
mało nie doprowadziłeś mnie i moich poddanych do wielkiego grzechu? Postąpiłeś ze 
mną tak, jak nie powinno się postępować!'' I zapytał Abimelek Abrahama:,,Jaki miałeś 
zamiar, czyniąc to?'' Abraham odpowiedział:,,Bo myślałem: Na pewno nie ma tu [u lu-
dzi] bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. Zresztą jest ona rzeczywiście moją 
siostrą, jako córka ojca mego, lecz innej matki; mimo to została moją żoną. Gdy więc 
Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej: Wyświadczysz 
mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła do mnie: On jest moim 
bratem''. 
 
  Wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice i zwrócił mu 
żonę jego Sarę. Po czym rzekł:,,Oto kraj mój przed tobą: zamieszkaj, gdzie ci się podo-
ba!'' Do Sary powiedział:,,Daję bratu twemu tysiąc sztuk srebra; niechaj to będzie dla 
ciebie dowodem, że jesteś bez winy, wobec wszystkich, którzy są z tobą''. 
 
  Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnice, 
aby mogli mieć potomstwo; Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu 
Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama. 
 
    rozdział 21 
 
    Narodziny Izaaka. Oddalenie Izmaela 
 

  Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. 
Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie cza-
sie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię 
Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał osiem dni, tak jak to Bóg mu przykazał. 
Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Sara mówiła: ,,Powód do 
śmiechu dał mi Bóg. 
  Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny''. 
 
  I dodawała: ,,Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: 
  Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku 
mego męża''. 
 
  Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym 
dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, 
którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama:,,Wypędź 
tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z sy-
nem moim Izaakiem''. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe - ze względu na 
swego syna. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama:,,Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara 
powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka bę-
dzie nazwane twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim naro-
dem, bo jest on twoim potomkiem''. 
 
  Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na 
barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-
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Szeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym 
odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc:,,Nie będę patrzała na 
śmierć dziecka''. I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać. 
 
  Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba:,,Cóż ci to, Hagar? 
Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź 
go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem''. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała 
studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. 
 
  Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się łucznikiem. 
Mieszkał stale na pustyni Paran; matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egip-
skiej. 
 
    Przymierze Abrahama z Abimelekiem 
 
  W owym czasie Abimelek z dowódcą swego wojska Pikolem tak powiedział do Abra-
hama:,,Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc teraz tu na tym miejscu 
przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego 
nie dopuścisz się zdrady; że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak też i ty będziesz 
postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gościem''. Abraham 
rzekł:,,Przysięgam!'' Równocześnie jednak Abraham zrobił Abimelekowi wymówkę z 
powodu studni z wodą, zabranej mu przemocą przez ludzi Abimeleka. Abimelek odpo-
wiedział:,,Nie wiem, kto to uczynił, boś ty mi nie dał o tym znać. Dopiero teraz dowia-
duję się o tym''. 
 

  A potem Abraham dał Abimelekowi owce i woły, i tak obaj zawarli przymierze. Abra-
ham wydzielił nadto z trzody siedem jagniąt. Abimelek zapytał Abrahama:,,Co znaczy 
tych siedem jagniąt, które oddzieliłeś?'' Odpowiedział Abraham:,,Tych siedem jagniąt 
przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię''. 
 
  Dlatego nazwano tę miejscowość Beer-Szeba, że tam obaj złożyli przysięgę. 
 
  Po zawarciu przymierza w Beer-Szebie Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali się 
w powrotną drogę do kraju Filistynów. Abraham zaś zasadził w Beer-Szebie drzewo 
tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego. I tak przebywał 
Abraham przez długi czas w kraju Filistynów. 
 
    rozdział 22 
 
    Moria 
 
  A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do nie-
go:,,Abrahamie!'' A gdy on odpowiedział:,,Oto jestem'' - powiedział:,,Weź twego syna 
jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jed-
nym z pagórków, jakie ci wskażę''. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał 
z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w 
drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spoj-
rzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług:,,Zostańcie 
tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy 
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do was''. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, 
wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. 
 
  Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama:,,Ojcze mój!'' A gdy ten rzekł:,,Oto jestem, 
mój synu'' - zapytał:,,Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?'' Abraham 
odpowiedział:,,Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój''. I szli obydwaj dalej. 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył 
na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 
Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
 
  Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł:,,Abrahamie, Abrahamie!'' A 
on rzekł:,,Oto jestem''. [Anioł] powiedział mu:,,Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń 
mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego je-
dynego syna''. 
 
  Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaro-
ślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał 
Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj:,,Na wzgórzu Pan 
się ukazuje''. 
 
  Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 
,,Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś 
syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 
niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie 

jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu''. 
 
  Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-
Szeby. 
  I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie. 
 
    Potomkowie Nachora 
 
  Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twemu 
bratu, Nachorowi: Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata, Kemuela, praojca Ara-
mejczyków, Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa oraz Betuela. Betuel zaś był ojcem Rebe-
ki. 
  Ośmiu synów urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama. Również drugorzędna żona 
Nachora, imieniem Reuma, urodziła Tebacha, Gachama, Tachasza i Maakę. 
 
    rozdział 23 
 
    Śmierć i pogrzeb Sary 
 
  Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli 
w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby 
ją opłakać. 
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  A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą: 
,,Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, 
abym mógł pochować moją zmarłą''. Chetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: 
,,Posłuchaj nas, panie! Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego 
przez Boga; pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z 
nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej''. Wtedy Abraham powstał 
i, oddawszy pokłon zgromadzonym Chetytom, zaczął do nich tak mówić: ,,Jeśli godzi-
cie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna 
Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola; 
za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność''. 
 
  Efron Chetyta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abraha-
mowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta: ,,Nie, panie mój, 
posłuchaj mnie: pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci; w obecności mo-
ich współbraci daję ci ją, pochowaj swą zmarłą''. Ale Abraham, oddawszy pokłon Che-
tytom, oświadczył Efronowi wobec zebranych:,,Raczej ty zechciej mnie posłuchać: daję 
pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą''. 
Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź: ,,Panie mój, posłuchaj mnie: ziemia war-
ta czterysta syklów srebra - suma niewielka dla mnie i dla ciebie - pochowaj swoją 
zmarłą!'' Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten 
wymienił w obecności Chetytów: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. 
 
  Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się 
na nim pieczara, oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abra-
hama w obecności Chetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. 

 
  A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu [zwanym] Makpela 
w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. 
 
  Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od Chetytów do Abrahama jako 
tytuł własności grobu. 
 
    rozdział 24 
 
    Rebeka żoną Izaaka 
 
  Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogo-
sławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność za-
rządcy całej posiadłości:,,Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na 
Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet 
Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz 
żonę dla mego syna Izaaka''. Odpowiedział mu sługa:,,A gdyby taka kobieta nie ze-
chciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kra-
ju, z którego pochodzisz?'' Rzekł do niego Abraham:,,Nie czyń tego nigdy, abyś miał 
tam wracać z moim synem! Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z 
mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, 
On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. A gdyby owa 
kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi; byleś tylko z sy-
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nem moim tam nie wracał''. Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana 
swego, i przysiągł, że spełni, jak mu powiedziano. 
 
  Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył 
do Aram-Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. 
 
  Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy wła-
śnie, kiedy kobiety wychodziły czerpać wodę. I modlił się: Panie, Boże,,Pana mego 
Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj; bądź łaskaw dla mego pana Abrahama! 
Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać 
wodę, niechaj dziewczyna, której powiem: "Nachyl mi dzban twój, abym się mógł na-
pić", a ona mi odpowie: "Pij, a i wielbłądy twoje napoję", będzie tą, którą przeznaczyłeś 
dla sługi swego Izaaka; wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego pana''. Zanim prze-
stał się modlić, nadeszła Rebeka córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abra-
hama; wyszła z dzbanem na ramieniu. Panna to była bardzo piękna, dziewica, która 
nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wra-
cała. Wtedy sługa ów szybko zabiegł jej drogę i rzekł:,,Daj mi się napić trochę wody z 
twego dzbana!'' A ona powiedziała:,,Pij, panie mój'' - i szybko pochyliła swój dzban, i 
dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła:,,Także dla twych wielbłądów naczerpię wody, 
aby mogły pić do woli''. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i po-
biegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. On zaś 
zdziwiony czekał w milczeniu, aby się przekonać, czy Pan pozwoli mu dopiąć celu po-
dróży, czy nie. Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął kolczyk złoty wagi pół sykla oraz wło-
żył na jej ręce dwie bransolety złote ważące dziesięć syklów i zapytał:,,Czyją jesteś cór-
ką, powiedzże mi; czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg?'' A ona rze-

kła:,,Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła Nachorowi''. Po czym do-
dała:,,Dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania''. Wtedy człowiek ów 
padł na kolana i, oddawszy pokłon Panu, rzekł:,,Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg 
mego pana Abrahama, który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierność memu 
panu, ponieważ prowadził mnie w drodze do domu krewnych mojego pana!'' 
 
  Tymczasem dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co zaszło. 
A miała Rebeka brata imieniem Laban. Ten to Laban udał się śpiesznie do owego czło-
wieka, za miasto do źródła. Zobaczył bowiem kolczyk i bransolety na rękach swej sio-
stry i usłyszał, jak Rebeka mówiła, co jej ów człowiek powiedział. Podszedłszy więc do 
tego człowieka, stojącego z wielbłądami u źródła, rzekł do niego:,,Pójdź, błogosławiony 
przez Pana, czemu stoisz tu na dworze! Przygotowałem dom dla ciebie i miejsce dla 
twych wielbłądów''. Udał się więc ów człowiek do domu. Rozkiełznano wielbłądy, dano 
słomę i paszę wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli. 
Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł:,,Nie będę jadł, dopóki nie przed-
stawię mej prośby''. Rzekł Laban:,,Mów''. I zaczął mówić:,,Jestem sługą Abrahama. Pan 
w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, 
woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. Żona zaś pana mego, Sa-
ra, urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą 
majętność. Pan mój kazał mi przysiąc, że spełnię takie polecenie: Nie wolno ci wziąć 
żony dla mego syna spośród kobiet Kanaanu - kraju, w którym przebywam, lecz masz 
udać się do rodziny mego ojca, do moich krewnych, i stamtąd wziąć żonę dla mego sy-
na. Gdy zaś rzekłem memu panu: A jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną - odpo-
wiedział mi: Pan, któremu służę, pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar twój ci 
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się powiedzie, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca. 
Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli przyjdziesz do mych krewnych, a oni ci jej nie 
dadzą; tylko wtedy będziesz zwolniony z przysięgi. Gdy więc dziś przyszedłem do źró-
dła, modliłem się: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśli taka wola Twoja, spraw, 
abym dopiął celu podróży, którą odbywam. Oto jestem u źródła. Niech więc stanie się 
tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę, A gdy jej powiem: Daj mi się napić tro-
chę wody z twego dzbana, niechaj mi powie: Pij ty, a i wielbłądy twe napoję; będzie to 
ta kobieta, którą Pan wybrał dla syna pana mojego. Zaledwie przestałem tak w duchu 
się modlić, ukazała się Rebeka z dzbanem na ramieniu i zeszła do źródła, aby czerpać 
wodę. Wtedy powiedziałem do niej: Daj mi pić. Ona zaś szybko nachyliła swój dzban i 
powiedziała: Pij, a potem napoję także twe wielbłądy. I napiłem się i wielbłądy moje 
napoiła. A gdym ją zapytał: Czyją jesteś córką, odpowiedziała: Jestem córką Betuela, 
syna Nachora, którego urodziła Milka. Włożyłem więc kolczyk w jej nozdrza i bransole-
ty na jej ręce. A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu; i dziękowałem Panu, 
Bogu pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratani-
cę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu 
mojemu prawdziwą życzliwość; a jeśli nie - powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej''. 
 
  Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli:,,Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci 
powiedzieć nie lub tak. masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie 
ona żoną syna pana twego, jak postanowił Pan''. Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich 
słowa, oddał pokłon Panu. Po czym wyjąwszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je 
Rebece; a bratu i matce jej ofiarował kosztowności. Potem on i ci, którzy z nim przyby-
li, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy wstali rano, rzekł sługa 
Abrahama:,,Pozwólcie mi wrócić do mego pana''. Odpowiedzieli brat i matka dziewczy-

ny:,,Niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie''. Ale on przynaglał mó-
wiąc:,,Nie zatrzymujcie mnie wy, skoro Pan pozwolił mi dopiąć celu mojej podróży. Po-
zwólcie mi odejść i wrócić do mego pana''. Wtedy oni rzekli:,,Zawołajmy dziewczynę i 
zapytajmy ją samą''. Zawołali zatem Rebekę i spytali:,,Czy chcesz iść z tym człowie-
kiem?'' A ona odpowiedział:,,Chcę iść''. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej pia-
stunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli: ,,Siostro 
nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone: i niech potomstwo twoje zdobędzie bramy 
swych nieprzyjaciół!'' 
 
  Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym czło-
wiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. 
 
  A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-Roj; 
wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy ujrzał 
zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko 
zsiadła z wielbłąda i spytała sługi:,,Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez 
pole?'' Sługa odpowiedział:,,To mój pan''. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. 
 
  Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Re-
bekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była 
mu pociechą po matce. 
 
    rozdział 25 
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    Potomkowie Abrahama i Ketury. Śmierć Abrahama 
 
  Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zi-
mrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. 
 
  Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i 
Leummim. 
 
  Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ke-
tury. 
 
  Abraham całą swą majętność oddał Izaakowi, synów zaś, których miał z żon drugo-
rzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, 
do kraju leżącego na wschód. 
 
  A gdy Abraham dożył lat stu siedemdziesięciu pięciu, zbliżył się kres jego życia i 
zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia, i połączył się ze swoimi przodkami. 
Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, 
syna Sochara Chetyty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od Chety-
tów, został on pochowany obok swej żony, Sary. 
 
  Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w po-
bliżu studni Lachaj-Roj. 
 
    Potomkowie Izmaela 

 
  Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka 
Hagar, niewolnica Sary. 
 
  Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków: Nebajot, pier-
worodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam, Miszma, Duma, Massa. Chadad, Tema, 
Jetur, Nafisz i Kedma. 
 
  Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywa-
li lub się osiedlili - dwunastu naczelników ich szczepów. 
 
  A Izmael, mając sto trzydzieści siedem lat, doszedł do kresu swego życia; umarł i po-
łączył się ze swoimi przodkami. 
 
  [Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, 
na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z 
nimi szczepów. 
 
    DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA 
 
    Narodziny Ezawa i Jakuba 
 
  Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. 
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  Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebe-
kę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka. 
 
  Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go, i 
Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, 
pomyślała:,,Jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia?'' Poszła więc zapytać o to 
Pana, a Pan jej powiedział: ,,Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z 
twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodsze-
go''. 
 
  Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierw-
szy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw. 
Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Ja-
kub. - Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili. 
 
  A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś 
był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak miłował Ezawa, bo ten 
przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny; Rebeka natomiast kochała 
Jakuba. 
 
    Ezaw sprzedaje Jakubowi swe pierworodztwo 
 
  Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znu-
żony i rzekł do Jakuba:,,Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem 
znużony''. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział:,,Odstąp mi najprzód twój 

przywilej pierworodztwa!'' Rzekł Ezaw:,,Skoro niemal umieram [z głodu], cóż mi po 
pierworodztwie?'' Na to Jakub:,,Zaraz mi przysięgnij!'' Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił 
swe pierworodztwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewi-
cę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywi-
lej pierworodztwa. 
 
    rozdział 26 
 
    Izaak w Gerarze. Przymierze z Abimelekiem 
 
  Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak 
powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem Pan 
i rzekł:,,Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj 
w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję 
wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi, że 
rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszyst-
kie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest 
udziałem] twego potomstwa, dlatego że Abraham był mi posłuszny - przestrzegał tego, 
co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń''. 
 
  Tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze. A kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego 
żonę, odpowiedział:,,Jest ona moją siostrą''. Bał się bowiem mówić:,,To moja żona'', 
gdyż myślał sobie:,,Jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki''. - Była ona bowiem 
bardzo piękna. 
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  Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wygląda-
jąc przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do Rebeki jako do żony. We-
zwał więc Abimelek Izaaka i rzekł:,,Przecież to jest twoja żona; dlaczego mówiłeś: Jest 
ona moją siostrą?'' Odpowiedział mu Izaak:,,Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać 
życia''. A na to Abimelek:,,Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któ-
ryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę!'' Abimelek 
dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie:,,Ktokolwiek tknie się żony tego 
człowieka, zostanie zgładzony''. 
 
  Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego 
plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. i tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż doro-
bił się wielkiej majętności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filisty-
ni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, 
niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka:,,Odejdź od nas, bo jesteś zamoż-
niejszy od nas!'' Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, 
tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abra-
hama, jego ojca, a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie 
nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie 
studnię, natrafili na bijące źródło, pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami 
Izaaka i mówili:,,To dla nas ta woda!'' - Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z 
nim o nią. Potem wykopali inną studnię, i znów powstał o nią spór; toteż dał jej nazwę 
Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O tę 
studnię już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rechobot, mówiąc:,,Teraz dał nam 
Pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju''. Potem wyruszył Izaak 

do Beer-Szeby. I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: ,,Ja jestem Bogiem 
twego ojca, Abrahama. 
  Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą. 
  I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który 
Mi służył''. 
 
  Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a 
słudzy Izaaka wykopali tam studnię. 
 
  Potem przybyli z Geraru Abimelek i Achuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka, oraz do-
wódca wojska, Pikol. Izaak rzekł do nich:,,Czemu przybywacie do mnie, przecież znie-
nawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić?'' Oni zaś odpowiedzieli:,,Widząc, 
jak Pan jest z tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a na-
mi umowa. Chcemy z tobą zawrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my 
nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci spokojnie 
odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi!'' Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i 
pili. Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i roz-
stali się w zgodzie. 
 
  A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, 
mówiąc:,,Znaleźliśmy wodę'', nazwał on tę studnię Szibea. - Stąd miasto to nosi po 
dzień dzisiejszy nazwę Beer-Szeba. 
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  Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz 
Bosmat, córkę Chetyty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki. 
 
    rozdział 27 
 
    Jakub otrzymuje podstępnie błogosławieństwo 
 
  Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał 
na Ezawa, swego starszego syna:,,Synu mój!'' A kiedy ten odezwał się:,,Jestem'', Izaak 
rzekł:,,Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory my-
śliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi 
smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim 
umrę''. 
 
  Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już 
na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, rzekła do swego syna Jaku-
ba:,,Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie: 
Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym zjadł i pobłogo-
sławił cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, 
które ci dam. Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich 
smaczną potrawę dla twego ojca, taką, jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w za-
mian za to udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa''. 
 
  Ale Jakub rzekł do swej matki:,,Przecież mój brat, Ezaw, jest owłosiony, ja zaś gładki. 
Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował, i 

wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa''. Rzekła mu 
matka:,,Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu! Tylko posłuchaj 
mnie, idź i przynieś mi [koźlęta]''. Poszedł więc, wziął i przyniósł [je] swej matce; ona 
zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę, taką, jaką lubił jego ojciec. Potem Rebeka 
wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie 
Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną 
szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb. Ja-
kub, wszedłszy do swego ojca, rzekł:,,Ojcze mój!'' A Izaak:,,Słyszę; któryś ty jest, synu 
mój?'' Odpowiedział Jakub ojcu:,,Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak 
mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i 
pobłogosław mi!'' Izaak rzekł do syna:,,Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu 
mój?'' A Jakub na to:,,Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło''. Wtedy 
Izaak rzekł do Jakuba:,,Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to 
mój syn Ezaw, czy nie''. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy 
go rzekł:,,Głos jest głosem Jakuba, ale ręce - rękami Ezawa!'' Nie rozpoznał jednak Ja-
kuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosła-
wieństwa, zapytał go jeszcze:,,Ty jesteś syn mój Ezaw?'' Jakub odpowiedział:,,Ja je-
stem''. Rzekł więc:,,Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam 
pobłogosławił''. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem 
jego ojciec Izaak rzekł do niego:,,Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu!'' Jakub zbliżył się i 
pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił: ,,Oto 
woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! 
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  Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu 
winnego. 
 
  Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. 
  Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! 
  Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. 
  Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!'' 
 
  Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko co od-
szedł od niego, wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaw. I on także przyrządził ulubioną po-
trawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego:,,Podnieś się mój ojcze, i jedz to, co twój syn 
upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa!'' Izaak go zapytał:,,Kto ty jesteś?'' A on 
odpowiedział:,,Jam syn twój pierworodny, Ezaw!'' Izaak bardzo się zatrwożył i 
rzekł:,,Kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem z niej, 
zanim ty wróciłeś, i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo!'' 
Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny pełen goryczy lament, i rzekł 
do ojca:,,Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze!'' Izaak powiedział:,,Przyszedł pod-
stępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo!'' A wtedy Ezaw:,,Nie darmo dano mu 
imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierwo-
rodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo!'' Izaak na te słowa odrzekł Ezawo-
wi:,,Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych - jego sługami, i 
zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój sy-
nu?'' Lecz Ezaw rzekł do ojca:,,Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? 
Pobłogosław także i mnie, ojcze mój!'' I Ezaw rozpłakał się w głos. Na to Izaak taką dał 
mu odpowiedź: ,,Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z 

nieba. 
 
  Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! 
  A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi''. 
 
  Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które otrzymał od ojca, i taki 
powziął zamiar:,,Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba''. 
Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Ezaw, jej starszy syn, kazała zawołać 
Jakuba i rzekła mu:,,Ezaw, twój brat, zamierza cię zabić. Posłuchaj więc mnie, synu 
mój: przygotuj się i uchodź do brata mego, Labana, do Charanu. Pozostań tam przez 
jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew twego brata. A gdy już przestanie on gniewać 
się na ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. 
Czemu miałabym was obu jednocześnie stracić?'' 
 
    Wędrówka Jakuba do Charanu 
 
  Rebeka mówiła do Izaaka:,,Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze 
Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, 
to już nie będę miała po co żyć!'' 
 
    rozdział 28 
 
  Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz:,,Nie bierz sobie 
żony spośród mieszkanek Kanaanu. Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca 
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twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja. A Bóg Wszech-
mocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że sta-
niesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo, [otrzymane przez] Abrahama, da 
również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przeby-
wasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi''. Po czym Izaak wyprawił Jakuba w dro-
gę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki 
- matki Jakuba i Ezawa. 
 
  A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan-
Aram, aby sobie tam wybrał żonę a błogosławiąc go dał mu rozkaz:,,Nie bierz sobie żo-
ny spośród mieszkanek Kanaanu!'' i że Jakub usłuchał ojca i matki, i udał się do Pad-
dan-Aram. Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaa-
kowi, poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, 
jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. 
 
  Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i 
tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i 
podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie 
ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bo-
żych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mó-
wił:,,Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie 
i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś roz-
przestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona 
ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z 
tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. 

Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję''. A gdy Jakub zbudził się ze 
snu, pomyślał:,,Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem''. I zdjęty 
trwogą rzekł:,,O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i bra-
ma nieba!'' Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, po-
stawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. - 
Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. - Po czym złożył taki ślub:,,Jeżeli 
Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi 
chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca moje-
go, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie do-
mem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę''. 
 
    rozdział 29 
 
    Małżeństwo Jakuba 
 
  Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do ziemi synów Wschodu. Tam uj-
rzał studnię w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej; z tej bowiem studni 
pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. Toteż gromadzono tu wszystkie 
stada i wtedy dopiero odsuwano kamień znad otworu studni, a po napojeniu owiec 
przesuwano go znów na dawne miejsce nad otwór studni. Jakub rzekł do czekających 
tam pasterzy:,,Bracia moi, skąd jesteście?'' Odpowiedzieli mu:,,Jesteśmy z Charanu''. 
On zaś pytał ich:,,Czy znacie Labana, syna Nachora?'' Oni na to:,,Znamy''. I jeszcze 
zapytał ich:,,Czy dobrze się miewa?'' Odpowiedzieli:,,Dobrze. Ale oto jego córka, Rache-
la, nadchodzi z trzodą''. Wtedy [Jakub] rzekł:,,Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 36 

www.e-bookowo.pl 

czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść''. Oni zaś powiedzieli:,,Nie może-
my poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia znad otworu stud-
ni, wtedy będziemy poić owce''. Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była 
pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. 
 
  A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki, i trzodę tegoż Labana, 
zbliżył się, odsunął kamień znad otworu studni i napoił trzodę Labana. A potem uca-
łował Rachelę i rozpłakał się w głos. Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem 
jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu. Gdy Laban usłyszał 
nowinę, że to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł mu na spotkanie, uściskał go i uca-
łował, i wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o 
wszystkim. Laban rzekł do Jakuba:,,Przecież jesteś moją kością i ciałem ''. A gdy Ja-
kub przebywał u Labana miesiąc, rzekł do niego Laban:,,Czyż dlatego, że jesteś moim 
krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę?'' - 
Miał zaś Laban dwie córki; starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były 
jakby zgaszone, Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. - Ponieważ 
Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana:,,Będę ci służył przez siedem lat za twą 
młodszą córkę, Rachelę''. Laban powiedział:,,Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Po-
zostań więc u mnie''. I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat, a wydały mu się 
one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę. 
 
  Wreszcie rzekł Jakub do Labana:,,Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żo-
nę, abym się z nią połączył''. Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej 
miejscowości, wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowa-
dził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zil-

pę. 
 
  Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana:,,Cóż mi uczyni-
łeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś?'' Laban odpowie-
dział:,,Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż [córki] młodszej przed starszą. 
Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie słu-
żył jeszcze siedem następnych lat''. Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem 
Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. Racheli dał Laban również niewolnicę 
Bilhę, aby jej usługiwała. 
 
  Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u 
Labana przez siedem następnych lat. 
 
    Dzieci Jakuba 
 
  Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono; Rachela zaś była nie-
płodna. Lea poczęła więc i urodziła syna, i dała mu imię Ruben mówiąc:,,Wejrzał Pan 
na moje upokorzenie; teraz mąż mój będzie mnie miłował''. A gdy znów poczęła i uro-
dziła syna, rzekła:,,Usłyszał Pan, że zostałam odsunięta, i dał mi jeszcze to dziecko''; 
nazwała więc je Symeon. Potem znów poczęła i urodziła syna, i rzekła:,,Już teraz mąż 
mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów''; dlatego dała mu imię Le-
wi. I jeszcze raz poczęła, i urodziwszy syna rzekła:,,Tym razem będę sławić Pana''; dla-
tego dała mu imię Juda. Po czym przestała rodzić. 
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    rozdział 30 
 
  Rachela zaś widząc, że nie może dać Jakubowi potomstwa, zazdrościła swej siostrze i 
rzekła do męża:,,Spraw, abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć!'' Jakub 
rozgniewał się na Rachelę i odparł:,,Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa?'' 
Wtedy ona powiedziała:,,Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej, aby urodziła dzieci na 
moich kolanach; chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo''. Dała mu więc 
swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub zbliżył się do niej. A gdy Bilha poczęła i urodziła 
Jakubowi syna, Rachela rzekła:,,Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy 
mnie dał mi syna''. Dlatego nazwała go Dan. Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczęła 
i urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Rachela rzekła:,,Nadludzką walkę wiodłam z 
siostrą moją i zwyciężyłam!'' Przeto dała mu imię Neftali. 
 
  Ale i Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi 
za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea zawoła-
ła:,,Szczęśliwie!'' i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi 
drugiego syna, Lea powiedziała:,,Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały szczę-
śliwą''. Dała więc mu imię Aser. 
 
  Pewnego razu Ruben, wyszedłszy na pole, gdy żęto pszenicę, znalazł mandragory i 
przyniósł je swej matce, Lei. Wtedy Rachela rzekła:,,Daj mi mandragory syna twego''. A 
na to Lea:,,Czyż nie dość, że mi zabrałaś mego męża, i jeszcze chcesz zabrać mandra-
gory mego syna?'' Rachela zawołała:,,Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory 
twego syna!'' A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, wyszła Lea naprzeciw niego i rze-
kła:,,Do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mandragory mego syna''. I spał z nią owej 

nocy. Bóg zaś spełnił pragnienie Lei: poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. I mówi-
ła:,,Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam moją niewolnicę mężowi''. Nazwała więc go 
Issachar. A gdy Lea znów poczęła i urodziła szóstego syna Jakubowi, rze-
kła:,,Obdarował mnie Bóg wspaniałym darem, teraz będę już miała pierwszeństwo u 
mego męża, gdyż urodziłam mu sześciu synów!'' Dała więc synowi imię Zabulon. 
Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina. 
 
  A Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczę-
ła i urodziła syna, rzekła:,,Zdjął Bóg ze mnie hańbę!'' Dając mu zaś imię Józef, wes-
tchnęła:,,Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna!'' 
 
    Nowy układ Jakuba z Labanem 
 
  Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana:,,Zwolnij mnie, abym mógł wró-
cić do kraju, w którym mieszkałem. Pozwól mi zabrać moje żony i dzieci, za które ci 
służyłem, i odejdę. Wiesz dobrze, jak ci służyłem''. Laban mu odpowiedział:,,Obyś mnie 
darzył życzliwością! Odgadłem bowiem, że Pan błogosławił mi dzięki tobie''. Po czym 
dodał:,,Ustal mi twoją zapłatę, a ja ci ją dam''. Jakub rzekł do niego:,,Ty sam wiesz, 
jak ci służyłem i jaki jest twój dobytek dzięki mnie. Miałeś bowiem niewiele, zanim 
przyszedłem; odkąd zaś tu jestem, pomnożył się on bardzo i Pan ci błogosławi. Jednak 
teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę''. A na to Laban:,,Cóż więc mam ci dać?'' 
Jakub odpowiedział:,,Nic mi nie dasz! Uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal 
pasł twe stada i będę się nimi opiekował. A więc: obejdę dzisiaj wszystkie twe stada i 
wybiorę z nich dla siebie wszystkie jagnięta cętkowane, pstre i czarne spośród owiec 
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oraz koźlęta pstre i cętkowane spośród kóz. Niech one będą moją zapłatą. Po pewnym 
czasie będziesz mógł przekonać się o mojej uczciwości. Gdy bowiem przyjdziesz, aby 
obejrzeć to, co będzie mi się należało jako zapłata, kozy, które nie będą cętkowane i 
pstre, oraz owce, które nie będą czarne, możesz uważać za skradzione przez mnie''. 
Laban rzekł:,,Dobrze, niechaj będzie tak, jak mówisz!'' Ale jeszcze tego samego dnia 
Laban oddzielił wszystkie kozły cętkowane i pstre oraz wszystkie kozy cętkowane i 
pstre; wszystkie, które miały cokolwiek sierści białej, oraz owce czarne, i dał je swym 
synom. Ponadto wyznaczył odległość, jaką trzeba było przejść w ciągu trzech dni po-
między sobą a Jakubem. A Jakub pasł pozostałe owce Labana. 
 
  Jakub nazbierał sobie świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu i po-
zdzierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się na nich białe prążki. Tak ostrugane 
patyki umocował przy korytach z wodą, czyli przy poidłach, aby je widziały trzody, któ-
re przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się. I 
tak parzyły się zwierzęta z trzód przed tymi patykami i wskutek tego dawały przychó-
wek o sierści prążkowej, pstrej i cętkowanej. Jakub oddzielił więc owce białe i pędził je 
przodem przed pstrymi i czarnymi, jako stada Labana; dla siebie zaś trzymał stada 
osobno, nie łącząc ich ze stadami Labana. A przy tym Jakub umieszczał owe ponaci-
nane patyki na widocznym miejscu przy poidłach tylko wtedy, gdy miały się parzyć 
sztuki mocne; gdy zaś owce były słabe, patyków nie kładł. W ten sposób sztuki słabe 
miały się dostać Labanowi, a mocne - Jakubowi. 
 
  Tak to stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym; miał bowiem liczne trzody, a 
ponadto niewolnice, sługi, wielbłądy i osły. 
 

    rozdział 31 
 
    Jakub opuszcza Labana 
 
  Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili:,,Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz 
ojciec, i z mienia naszego ojca dorobił się całego tego majątku''. I widział Jakub, że La-
ban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. Wtedy to Pan rzekł do Ja-
kuba:,,Wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, Ja zaś będę z tobą''. 
Jakub, który był na pastwisku przy swej trzodzie, kazał wezwać do siebie Rachelę i Leę 
i powiedział im:,,Widzę po [wyrazie] twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki 
jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną. Wy same najlepiej wiecie, że choć z ca-
łych sił służyłem ojcu waszemu, on jednak oszukiwał mnie i wielokrotnie zmieniał mi 
zapłatę; i tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. Gdy bowiem [ojciec wasz] mówił: Owce 
pstre będą twoją zapłatą, wszystkie rodziły się pstre; gdy zaś mówił: Cętkowane będą 
dla ciebie zapłatą - wszystkie rodziły się cętkowane. I tak Bóg wydzielił część dobytku 
ojca waszego i dał ją mnie. Bo gdy nadchodził czas parzenia się trzody, widziałem we 
śnie, jak samce pokrywające trzody były pstre, cętkowane i łaciate, i wtedy anioł Boga 
wołał na mnie we śnie: Jakubie, a gdy mu odpowiadałem: Słucham, mówił: Spójrz i 
przypatrz się: wszystkie samce pokrywające trzodę są pstre, cętkowane i łaciate; widzę 
bowiem, jak Laban z tobą postępuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i 
gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twej ro-
dzinnej ziemi!'' Na te słowa Rachela i Lea rzekły do niego:,,Czy mamy ponadto jakiś 
udział w majątku naszego ojca? Wszak obchodził się z nami jak z obcymi, bo nie tylko 
wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność. Słusznie więc 
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całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia ojca naszego, należy do nas i do naszych 
synów. Teraz więc czyń to wszystko, co Bóg ci rozkazał!'' 
 
  Wtedy Jakub powziął postanowienie i wsadził swe dzieci i żony na wielbłądy. Zabrał 
wszystkie swe stada i całą majętność, którą zdobył - majątek własny, którego się doro-
bił w Paddan-Aram - i ruszył w drogę do swego ojca, Izaaka, do kraju Kanaan. Gdy 
Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe. Jakub zaś wprowa-
dził w błąd Labana Aramejczyka, nie dając mu poznać po sobie, że zamierzał uciec. 
Tak więc uciekł on wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę przeprawił się 
przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gilead. 
 
  A gdy na trzeci dzień Laban dowiedział się, że Jakub uszedł, zebrał swych krewnych i 
wyruszył za nim w pościg. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. Ale tejże 
nocy Bóg ukazał się we śnie Labanowi Aramejczykowi i rzekł do niego:,,Bacz, abyś w 
rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał''. Laban dogonił Jakuba, gdy ten rozbił 
swe namioty na tej wyżynie. Laban i jego krewni również rozbili namioty na wyżynie 
Gilead. I wtedy Laban rzekł do Jakuba:,,Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś 
moje córki jak branki wojenne! Czemu uciekłeś potajemnie i okradłeś mnie? Nic mi nie 
powiedziałeś, a przecież odprawiłbym cię z weselem: z pieśniami, bębnami i cytrami! 
Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek. Postąpiłeś nierozsądnie! 
Mógłbym teraz obejść się z wami surowo; ale Bóg ojca waszego tak mi powiedział ubie-
głej nocy: Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. Gdy już jed-
nak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twego ojca, to czemu skra-
dłeś mi moje posążki?'' Jakub dał Labanowi taką odpowiedź:,,Bałem się, myśląc, że mi 
siłą odbierzesz także i twoje córki. Ten zaś, u którego znajdziesz swoje posążki, niech 

straci życie! W obecności krewnych naszych przeszukaj to, co jest przy mnie, i zabierz 
je sobie''. Nie wiedział bowiem Jakub, że to Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do 
namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic, lecz nic nie znalazł. Wyszedłszy z 
namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. Rachela zaś wzięła przedtem posążki i włoży-
ła pod siodło wielbłąda, i na nich usiadła. A gdy Laban, przeszukawszy cały namiot, 
nic nie znalazł, rzekła do ojca:,,Nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, 
gdyż mam kobiecą przypadłość''. Mimo więc poszukiwań, Laban nie znalazł posążków. 
 
  Wtedy Jakub rozgniewał się i zaczął czynić gorzkie wyrzuty Labanowi tymi słowa-
mi:,,Jakiż popełniłem występek i jaką nieprawość, że mnie ścigasz, że przetrząsasz 
wszystkie moje rzeczy? Cóż swojego znalazłeś wśród tych rzeczy, które są moimi? Połóż 
to wobec moich i twoich krewnych i niech oni powiedzą, kto z nas ma słuszność! Dwa-
dzieścia lat byłem u ciebie. Twoje owce i kozy nie roniły. Baranów z twojej trzody nie 
jadałem. Rozszarpanej [przez dzikie zwierzę] sztuki nie przynosiłem ci; dawałem za to 
moją sztukę. Jeśli ci coś zostało skradzione czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u 
mnie. Bywało, że dniem trawił mnie upał, a nocą chłód spędzał mi sen z powiek. Takie 
były owe dwadzieścia lat w służbie u ciebie! Służyłem ci czternaście lat za dwie twoje 
córki, a sześć lat - za trzodę. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę. Gdyby Bóg ojca 
mego, Bóg Abrahama - Ten, którego z bojaźnią czci Izaak, nie wspomagał mnie, to pu-
ściłbyś mnie teraz z niczym. Com wycierpiał i ilem się napracował rękami, Bóg widzi! 
On też zeszłej nocy zaświadczył''. 
 
  Laban tak odpowiedział Jakubowi:,,Wprawdzie są to moje córki i ich dzieci są moimi, 
trzoda - moją trzodą, i wszystko, co tu widzisz, jest moje, ale cóż mogę teraz uczynić 
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moim córkom albo ich dzieciom, które one urodziły? Zawrzyjmy zatem obaj przymierze 
i niech [to] będzie świadectwo [zgody] między mną a tobą''. Wtedy Jakub wybrał jeden 
kamień i postawił jako stelę, a potem rzekł do swych bliskich:,,Nazbierajcie kamieni!'' 
Zebrali więc kamienie i ułożyli z nich kopiec, na którym zasiedli do posiłku. Laban na-
zwał to wzniesienie: Jegar Sahaduta, Jakub zaś: Galed. Laban przy tym do-
dał:,,Niechaj ten pagórek będzie odtąd świadectwem [zgody] między mną a tobą''. Dla-
tego nazwał go Galed i Mispa, mówiąc:,,Niechaj Pan czuwa nade mną i nad tobą, gdy 
się rozstaniemy! Gdybyś źle się obchodził z moimi córkami albo wziął sobie oprócz nich 
inne żony, to choć nie będzie nikogo z ludzi między nami, patrz: Bóg będzie świadkiem 
między mną a tobą!'' I rzekł jeszcze Laban do Jakuba:,,Ten oto pagórek z kamieni i ta 
stela, które ustawiłem jako świadectwo [zgody] między mną a tobą, będą świadectwem, 
że ani ja nie będę szedł obok tego pagórka do ciebie, ani ty nie będziesz szedł obok tego 
pagórka lub steli do mnie w złym zamiarze. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich 
przodków, niechaj będzie naszym sędzią!'' Jakub zaś przysiągł na Tego, którego z bo-
jaźnią czcił Izaak, jego ojciec. 
 
  A potem Jakub zabił na owej wyżynie zwierzęta na ofiarę, po czym zaprosił swych 
krewnych na posiłek. A gdy się posilili, ułożyli się do snu na tej wyżynie. 
 
    rozdział 32 
 
  Nazajutrz rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał 
się w powrotną drogę do siebie. 
 
    Przygotowania do spotkania z Ezawem 

 
  Jakub ruszył w dalszą drogę. A gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich, 
rzekł:,,Jest to obóz Boży''. Nazwał więc to miejsce Machanaim. 
 
  Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli 
do Edomu, dając im takie polecenie:,,Powiedzcie panu memu Ezawowi tak: To mówi 
sługa twój, Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Naby-
łem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o 
tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością''. 
 
  Posłowie wrócili z taką wiadomością:,,Szliśmy do twego brata Ezawa; ale on też już 
idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi''. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu 
się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie, owce, woły i wielbłądy 
na dwa obozy, myśląc sobie:,,Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przy-
najmniej obóz ocaleje''. A potem zaczął się modlić:,,Boże Abrahama i Boże ojca mego 
Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz: Wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci 
świadczył dobro, nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie 
nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem 
się [kiedyś] przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki brata 
mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. 
Wszakże Tyś powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo [tak mnogie] 
jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła''. 
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  A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego, jako dar dla brata 
swego Ezawa, dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia bara-
nów, trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć 
wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. I oddał sługom swoim każde ze stad, mó-
wiąc:,,Będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem''. Pierwszemu 
zaś słudze dał taki rozkaz:,,Gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteś sługą, 
dokąd idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz, odpowiesz: Sługi twego Jakuba; jest 
to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za nami''. Taki sam rozkaz dał 
Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada:,,To, co 
wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, dodając: Sługa twój, 
Jakub, idzie tuż za nami''. Myślał bowiem:,,Przebłagam go darem, który mnie wyprze-
dzi; a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie''. Wysłał więc ów dar 
przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Ale tej jeszcze nocy wstał i 
zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez 
bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również [na drugi 
brzeg] to, co posiadał. 
 
    Walka Jakuba z aniołem 
 
  Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a 
widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi 
ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł:,,Puść mnie, bo już wschodzi 
zorza!'' Jakub odpowiedział:,,Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!'' Wtedy 
[tamten] go zapytał:,,Jakie masz imię?'' On zaś rzekł:,,Jakub''. Powiedział:,,Odtąd nie 
będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś''. 

Potem Jakub rzekł:,,Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?'' Ale on odpowie-
dział:,,Czemu pytasz mnie o imię?'' - i pobłogosławił go na owym miejscu. 
 
  Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc:,,Mimo że widziałem Boga twarzą w 
twarz, jednak ocaliłem me życie''. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez 
Penuel, utykając na nogę. 
 
  Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, 
gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. 
 
    rozdział 33 
 
    Spotkanie z Ezawem. Jakub przybywa do Kanaanu 
 
  Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc 
dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, uszykował niewolnice z ich dziećmi na 
przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś, idąc przed 
wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. 
 
  Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję ucałował go; i rozpłakali się 
obaj. Gdy Ezaw spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: ,,A ci kim są dla ciebie?'', Jakub 
odpowiedział:,,To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę''. Wtedy zbliżyły 
się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przystąpiła Lea z dziećmi i od-
dała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaw zapytał:,,Dla 
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kogo są te wszystkie stada, które spotkałem?'' Jakub odpowiedział:,,Obyś mnie darzył 
życzliwością, panie mój!'' Na to Ezaw:,,Mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zo-
stanie to, co jest twoje''. Jakub rzekł:,,Ależ nie! Jeśli mnie darzysz życzliwością, przyj-
mij ode mnie ten mój dar. Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby 
istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość. Przyjmij więc dar mój, który dla 
ciebie przeznaczyłem; Bóg obdarzył mnie sowicie: mam wszystko!'' I tak nalegał na 
niego, aż wreszcie przyjął. Po czym Ezaw rzekł:,,Ruszajmy w drogę i chodźmy; będę 
szedł razem z tobą''. Jakub odpowiedział:,,Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a 
owce i krowy karmią młode; jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała 
trzoda. Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie 
mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, 
panie mój, do Seiru''. Ezaw zapytał:,,Może ci zostawić kilku moich ludzi, którzy są ze 
mną?'' A na to Jakub:,,Na cóż mi oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością''. 
 
  Ezaw udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru. Jakub wyruszył do Sukkot, gdzie 
zbudował sobie dom, a dla swych stad postawił szałasy. Dlatego nazwano tę miejsco-
wość Sukkot. 
 
    Jakub w Sychem 
 
  Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan-Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaa-
nie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Chamora, ojca Sy-
chema, za sto kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Tam też ustawił oł-
tarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. 
 

    rozdział 34 
 
  Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea wyszła, aby popatrzeć na 
kobiety tego kraju. A gdy ją zobaczył Sychem, syn Chamora Chiwwity, księcia tego 
kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt. I całym sercem pokochał Dinę, 
córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. Potem zaś Sychem prosił swego ojca Chamo-
ra:,,Weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę!'' 
 
  Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę - synowie jego byli przy 
trzodach na pastwisku - nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. Chamor, ojciec Sy-
chema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba 
wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgnie-
wali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię: zgwałcono córkę Ja-
kuba, co było niegodziwością. Chamor zaś tak do nich mówił:,,Sychem, syn mój, całym 
sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę. Spowinowaćcie się 
z nami; córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. Będziecie 
mieszkali z nami i kraj ten będzie dla was. Możecie w nim się osiedlać, poruszać się 
swobodnie oraz nabywać sobie tę ziemię na własność''. Sychem rzekł też do ojca i braci 
Diny:,,Darzcie mnie [tylko] życzliwością, a dam, czegokolwiek zażądacie ode mnie. Wy-
znaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi 
powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę''. 
 
  Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Chamorowi - 
mówili tak dlatego, że zhańbił ich siostrę Dinę - rzekli do nich:,,Nie możemy uczynić 
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tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla 
nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się 
takimi jak my: każdy z waszych mężczyzn zostanie obrzezany. Wtedy tylko damy wam 
nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony, zamieszkamy razem z wami i 
staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, 
weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy''. 
 
  Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa. Młodzieniec ów nie wa-
hał się tego uczynić bezzwłocznie, bo bardzo miłował córkę Jakuba; był zaś najbardziej 
szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. Wszedłszy więc do bramy miasta, 
Chamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkańców: ,,Ludzie ci są przyjaźnie do 
nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. 
Przecież jest on dla nich przestronny. Córki ich będziemy brali sobie za żony, córki zaś 
nasze będziemy im oddawali. Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać 
wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak 
jak oni są obrzezani. Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie 
należało do nas? Byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami''. 
 
  I usłuchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bra-
mę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. A gdy 
na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia 
Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wy-
mordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Chamora i jego syna Syche-
ma i odeszli. Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabo-
wali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły - wszystko, co 

było w mieście i na polu. Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w nie-
wolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach. 
 
  Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego:,,Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo 
przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryz-
zyci. Jestem przecież małym liczebnie plemieniem i jeżeli oni wystąpią razem przeciw-
ko mnie, poniosę porażkę - zginę ja i cała moja rodzina''. A oni mu na to:,,Czyż [mieli-
śmy pozwolić na to, by] się obchodzono z naszą siostrą jak z nierządnicą?'' 
 
    rozdział 35 
 
    Jakub w Betel i w Mamre 
 
  Rzekł Bóg do Jakuba:,,Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, 
który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem''. Rzekł więc Jakub do 
swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli:,,Usuńcie spośród was [wize-
runki] obcych bogów, jakie macie; oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Pójdziemy bowiem do 
Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspoma-
gał mnie, gdziekolwiek byłem''. Oddali więc Jakubowi wszystkie [wizerunki] obcych 
bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod te-
rebintem w pobliżu Sychem. A gdy wyruszyli w drogę, padł wielki strach na okoliczne 
miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi 
swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel. zbudował tam ołtarz i nazwał to miej-
sce El-Betel. - Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. Wtedy 
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to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, 
który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu. 
 
  Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu 
powiedział do niego: ,,Imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz 
będziesz miał imię Izrael''. 
  I tak otrzymał imię Izrael. Po czym Bóg rzekł do niego: ,,Ja jestem Bóg wszechmocny. 
  Bądź płodny i rozmnażaj się. 
  Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z cie-
bie. 
 
  Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie; i twemu przyszłemu potomstwu 
dam ten kraj''. 
 
  Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. A Ja-
kub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną. I składa-
jąc ofiarę płynną wylał na nią oliwę. Jakub dał więc temu miejscu, na którym przema-
wiał do niego Bóg, nazwę Betel. 
 
  A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby 
dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić; poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w 
wielkich bólach, rzekła do niej położna:,,Już nie lękaj się, bo oto masz syna!'' Ona jed-
nak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni; lecz ojciec dał 
mu imię Beniamin. A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli 
Betlejem. Jakub ustawił stelę na jej grobie. - Kamień tan stoi na grobie Racheli po dziś 

dzień. 
 
  Izrael wyruszył w drogę i rozbił namioty poza Migdal-Eder. A gdy przebywał w tej oko-
licy, Ruben zbliżył się do Bilhy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią; Izrael 
dowiedział się o tym. 
  Synów Jakuba było dwunastu: 
 
  Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabu-
lon. Synowie Racheli: Józef i Beniamin. Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Ne-
ftali, oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu 
się urodzili w Paddan-Aram. 
 
  A potem Jakub przybył do ojca swego, Izaaka, do Mamre, do Kiriat-Arba, czyli do He-
bronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem i Izaak. Izaak miał wtedy sto osiem-
dziesiąt lat. 
 
  Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości. I pochowali go jego 
synowie Ezaw i Jakub. 
 
    rozdział 36 
 
    Potomkowie Ezawa - Edomici 
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  Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Ka-
naanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę 
Sibeona, i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat 
- Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, któ-
rzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą 
czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie 
nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt 
liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wy-
starczyć ze względu na ich mienie. 
 
  Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom. 
 
  Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. 
 
  Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony 
Ezawa. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. A Timna, która była 
drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, 
żony Ezawa. 
 
 
  Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, 
żony Ezawa. 
 
  A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła 
ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. 

 
  Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy 
szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy 
szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. 
 
  Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i 
Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony 
Ezawa. 
 
  Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są 
to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. - Są to po-
tomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. 
 
  Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, 
Ana, Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w 
kraju Edom. 
 
  Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana - Timna. Oto synowie Szoba-
la: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana 
znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca. A oto dzieci Any: 
Diszon i Oholibama, córka Any. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. 
Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran. 
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  Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan. 
Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir. 
 
  Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie 
był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba. A gdy umarł Bela, królem 
był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był 
Chuszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, 
Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit. 
Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, po nim 
królem był Szaul z Rechobot nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-
Chanan, syn Akbora. A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś 
jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab. 
 
  Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, na-
zwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, 
Mibsar, Magdiel i Iram. 
  Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. 
  Ezaw - praojciec Edomitów. 
 
    rozdział 37 
 
    DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA 
 
    Józef sprzedany przez braci 
 

  Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kanaanie. 
 
  Oto są dzieje potomków Jakuba. 
  Józef jako chłopiec siedemnastoletni wraz ze swymi braćmi, synami żon jego ojca 
Bilhy i Zilpy, pasał trzody. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael 
miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w pode-
szłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że 
ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na 
to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. 
 
  Pewnego razu Józef miał sen. I gdy opowiedział go braciom swym, ci zapałali jeszcze 
większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem:,,Posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło 
mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a 
snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon''. Rzekli mu bracia:,,Czyż miałbyś 
jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca?'' I jeszcze bardziej go nienawi-
dzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowie-
dział go swoim braciom:,,Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd 
oddają mi pokłon''. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go mówiąc:,,Co 
miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do cie-
bie i oddawać ci pokłon aż do ziemi?'' Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec 
jego zapamiętał sobie ów sen. 
 
  Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego:,,Wiesz, że 
bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich''. Odpowiedział mu 
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[Józef]:,,Jestem gotów''. Wtedy [Jakub] rzekł do niego:,,Idź i zobacz, czy bracia twoi są 
zdrowi i czy trzodom nic się nie stało, a potem mi opowiesz''. Po czym wyprawił go z 
doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. 
 
  I błąkającego się po polu spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więc ów czło-
wiek:,,Kogo szukasz?'' Odpowiedział:,,Szukam moich braci. Powiedz mi, proszę, gdzie 
oni pasą trzody''. A na to ów człowiek:,,Odeszli stąd, ale słyszałem, jak mówili: Chodź-
my do Dotain''. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli 
go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc 
między sobą:,,Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do któ-
rejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z 
jego snów!'' Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc:,,Nie za-
bijajmy go!'' I mówił Ruben do nich:,,Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go 
do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego''. Chciał on bo-
wiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. 
 
  Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z rę-
kawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była 
pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gi-
leadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki 
pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci:,,Cóż nam przyjdzie z 
tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy 
go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! '' I usłuchali go bracia. 
I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali 
go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 

 
  Gdy Ruben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje 
szaty i przyszedłszy do braci, zawołał:,,Chłopca nie ma! A ja, dokąd ja mam iść?'' 
 
  A oni wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym tę 
szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli:,,Znaleźliśmy ją. Zobacz, czy to 
szata twego syna, czy nie''. [Jakub] rozpoznawszy ją zawołał:,,Szata mego syna! Dziki 
zwierz go pożarł! Dziki zwierz rozszarpał Józefa!'' I Jakub rozdarł swoje szaty, a potem 
przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego syno-
wie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc:,,Już w smutku zejdę za 
synem moim do Szeolu''. I ojciec jego [nadal] go opłakiwał. 
 
  Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi faraona, 
przełożonemu dworzan. 
 
    rozdział 38 
 
    Juda i Tamar 
 
  W owym czasie Juda opuścił swych braci wędrując ku dolinie zaszedł do pewnego 
mieszkańca miasta Adullam, imieniem Chira. Ujrzawszy tam córkę pewnego Kananej-
czyka, noszącego imię Szua, wziął ją za żonę i zbliżył się do niej. Ona zaś poczęła i 
urodziła syna, któremu dano imię Er. Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i na-
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zwała go Onan. A gdy znów urodziła syna, dała mu imię Szela. Ten zaś jej poród na-
stąpił w Kezib. 
 
  Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, 
pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda 
rzekł do Onana:,,Idź do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak 
sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo''. Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie 
jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potom-
stwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na 
niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar:,,Zamieszkaj jako wdowa w 
domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela''. Myślał jednak:,,Niech nie 
umrze on również jak jego bracia''. Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. 
 
  Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej 
stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adullamitą imieniem Chira do Timny, 
gdzie strzyżono jego owce. A gdy powiedziano Tamar:,,Teść twój idzie do Timny, aby 
strzyc swe owce'', zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła 
przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że 
choć Szela już dorósł, nie ona będzie mu dana za żonę. Kiedy Juda ją ujrzał, pomyślał, 
że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Skręciwszy ku niej przy drodze, 
rzekł:,,Pozwól mi zbliżyć się do ciebie'' - nie wiedział bowiem, że to jego synowa. A ona 
zapytała:,,Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie?'' Powiedział:,,Przyślę ci koźlątko ze 
stada''. Na to ona:,,Ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz''. Zapytał:,,Jakiż zastaw 
mam ci dać?'' Rzekła:,,Twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku ''. Dał 
jej więc, aby się zbliżyć do niej; ona zaś stała się przez niego brzemienną. A potem 

wstała i odszedłszy zdjęła z siebie zasłonę i przywdziała swe szaty wdowie. Gdy Juda 
posłał koźlątko przez swego przyjaciela Adullamitę, aby odebrać zastaw od owej kobie-
ty, ten jej nie znalazł. Pytał zatem tamtejszych mieszkańców:,,Gdzie w Enaim jest ta 
nierządnica sakralna, która siedziała przy drodze?'' Odpowiedzieli:,,Nie było tu nie-
rządnicy sakralnej''. Wróciwszy do Judy, rzekł:,,Nie znalazłem jej. Także tamtejsi 
mieszkańcy powiedzieli: "Nie było tu nierządnicy sakralnej"''. Wtedy Juda rzekł:,,Niech 
sobie zatrzyma. Obyśmy się tylko nie narazili na kpiny. Przecież posłałem jej koźlątko, 
ty zaś nie mogłeś jej znaleźć''. 
 
  Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie:,,Twoja synowa Tamar stała się nie-
rządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych''. Juda 
rzekł:,,Wyprowadźcie ją i spalcie!'' A gdy ją wyprowadzano, posłała do swego teścia i 
kazała powiedzieć:,,Jestem brzemienną przez tego mężczyznę, do którego te przedmioty 
należą''. I dodała:,,Niechaj rozpozna, czyje są: ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska!'' 
Kiedy zaś Juda poznał je, rzekł:,,Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecież nie 
chciałem jej dać Szeli, memu synowi!'' I Juda już więcej z nią nie żył. 
 
  A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta. Kiedy zaczęła 
rodzić, [jedno z dzieci] wyciągnęło rączkę; położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną 
tasiemkę, rzekła:,,Ten urodzi się pierwszy''. Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego 
brat. Wtedy [położna] powiedziała:,,Dlaczego przedarłeś się przez to przejście?'' Dano 
mu więc imię Peres. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona 
tasiemka, nazwano go Zerach. 
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    rozdział 39 
 
    Józef niewolnikiem Potifara 
 
  Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przy-
prowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. 
 
  Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcja-
nina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wie-
dzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym 
sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. 
A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił do-
mowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana 
na wszystkim, co [Potifar] posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Jó-
zefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o [to, aby miał takie] pokarmy, jakie 
zwykł jadać. 
  Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na 
niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego:,,Połóż się ze mną''. On jednak nie zgodził 
się i odpowiedział żonie swego pana:,,Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w 
jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu 
większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego 
żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bo-
gu?'' I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy 
niej, aby z nią żyć. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki, i 
nikogo z domowników tam nie było, uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała:,,Połóż 

się ze mną!'' Lecz on [wyrwał się], zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. A wte-
dy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i 
powiedziała im tak:,,Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u 
nas swawolić! Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. A 
gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na 
dwór!'' I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, opo-
wiedziała o tym zajściu tak:,,Wszedł do mnie ów sługa, Hebrajczyk, którego do nas 
sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój 
płaszcz i uciekł z domu''. Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu doda-
ła:,,Tak postąpił ze mną twój sługa!'' - zapałał wielkim gniewem. Polecił schwytać Józe-
fa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. 
 
  Józef w więzieniu 
  Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że 
zjednał on sobie naczelnika więzienia. Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi wła-
dzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: wszystko, cokolwiek mieli oni 
spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w 
to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało 
wszystko, co czynił. 
 
    rozdział 40 
 
  Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się 
wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. Faraon, rozgnie-
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wawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych 
piekarzy, oddał ich pod straż przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie 
przebywał Józef. Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im 
usługiwać. 
  A gdy przebywali jakiś czas w więzieniu, obaj - podczaszy i piekarz nadworny króla 
egipskiego - tej samej nocy obaj mieli sen o różnych znaczeniach. Kiedy Józef przyszedł 
do nich z rana, zobaczył, że byli zafrasowani. Zapytał więc obu tych dworzan faraona, 
którzy wraz z nim przebywali w więzieniu:,,Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępio-
ne?'' Odpowiedzieli mu:,,Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłuma-
czyć''. Rzekł do nich Józef:,,Wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je''. 
 
  Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen:,,Widziałem we śnie krzew 
winny, który rósł przede mną. Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił 
pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar 
faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je do pucharu faraona i wręczyłem ów pu-
char faraonowi''. Józef rzekł do niego:,,Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy 
dni. Po upływie trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny 
urząd. Będziesz podawał faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego pod-
czaszym. Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzli-
wość: wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca. Bo przemocą zo-
stałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, 
za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu''. 
 
  Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen wytłumaczył, rzekł do 
niego:,,Ja zaś miałem taki sen: Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. W 

koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz 
dla faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie''. Józef 
tak odpowiedział:,,Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze - to trzy dni. Za trzy dni faraon 
rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały 
twe ciało''. 
 
  Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla swych dworzan. I 
wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przeło-
żonego piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego; 
podawał więc on puchar faraonowi. Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić - jak im 
zapowiedział Józef. 
 
  Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie, zapomniał o nim. 
 
    rozdział 41 
 
    Wywyższenie Józefa 
 
  W dwa lata później faraon miał sen. [Śniło mu się, że] stał nad Nilem. I oto z Nilu wy-
szło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto sie-
dem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad 
brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłu-
stych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się 
siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyro-
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sło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy po-
chłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się. Był to 
tylko sen. 
 
  Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz 
wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by 
umiał wytłumaczyć faraonowi te sny. Wtedy przełożony podczaszych rzekł do farao-
na:,,Dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę oddał 
mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. I 
wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny. A był tam z nami pewien mło-
dy Hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył 
nam nasze sny, tłumacząc sen każdego z nas. I stało się tak, jak nam je wytłumaczył: 
mnie przywrócił [faraon] na mój urząd, a jego powiesił''. 
 
  Wtedy faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on, 
ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do faraona. Faraon rzekł do Józe-
fa:,,Miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o 
tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz''. Józef tak odpowiedział faraono-
wi:,,Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie''. Faraon zaczął więc 
opowiadać Józefowi:,,Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu. I nagle z Nilu wyszło 
siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto siedem 
krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie wi-
działem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierw-
szych, tłustych. Gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać, że tam we-
szły; te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się. A 

potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i 
pięknych. Lecz oto siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem 
wschodnim wyrosło po nich. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów pięk-
nych. A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć''. 
 
  Józef rzekł do faraona:,,Sen twój, o faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, 
zapowiedział tobie, faraonie. Siedem krów pięknych - to siedem lat, i siedem kłosów 
pięknych - to też siedem lat; jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych i 
brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem 
wschodnim - to też siedem lat - głodu. To, o czym mówię faraonowi, Bóg uczyni tak, 
jak pokazał faraonowi. Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie. A po 
nich nastanie siedem lat głodu; i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy 
głód będzie niszczył kraj. Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, 
który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się 
dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. Teraz więc 
niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egip-
tu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie 
podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych 
lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona ja-
ko zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kra-
ju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie [ludność] tego 
kraju z głodu''. 
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  Słowa te podobały się faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc faraon do 
swych dworzan:,,Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby 
tak jak on ducha Bożego?'' A potem faraon rzekł do Józefa:,,Skoro Bóg dał ci poznać to 
wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością! Ty zatem bę-
dziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie 
godnością królewską będę cię przewyższał''. I powiedział faraon Józefowi:,,Oto ustana-
wiam cię rządcą całego Egiptu!'' Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go 
na palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na 
szyi złoty łańcuch. I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed 
nim:,,Abrek!'' 
  Faraon ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu, rzekł do niego:,,Ja jestem farao-
nem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju 
egipskim'', i nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę 
kapłana z On, imieniem Poti Fera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. Józef miał lat 
trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. 
  Józef wyszedłszy od faraona objeżdżał cały kraj. I gdy ziemia rodziła przez siedem lat 
w wielkiej obfitości, gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach [urodzaju], któ-
re nastały w Egipcie, i składał ją w miastach; w każdym mieście gromadził żywność z 
pól okolicznych. Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego; takie 
mnóstwo, że już przestano mierzyć, bo nie można było zmierzyć. 
 
  A zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie; urodziła ich Asenat, 
córka kapłana z On, który miał imię Poti Fera. Józef dał swemu synowi pierworodne-
mu imię Manasses. [Mówił bowiem:],,Dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i 
o domu ojca mojego''. A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]:,,Uczynił mnie Bóg płodnym 

w kraju mojej niedoli''. 
 
  Kiedy minęło siedem lat urodzaju w Egipcie, nadeszło siedem lat głodu, jak to zapo-
wiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie była żyw-
ność. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chle-
ba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan:,,Udajcie się do Józefa i, co 
on wam powie, czyńcie''. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie [spichle-
rze], w których było [zboże], i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie 
głód stawał się coraz większy. 
 
  Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż 
głód po całej ziemi się wzmagał. 
 
    rozdział 42 
 
    Przybycie braci Józefa do Egiptu 
 
  Gdy Jakub dowiedział się, że jest zboże w Egipcie, rzekł do swoich synów:,,Czemu się 
ociągacie?'' I dodał:,,Właśnie słyszałem, że w Egipcie jest zboże, idźcie tam i zakupcie 
dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli''. Dziesięciu braci Józefa udało się za-
tem do Egiptu, aby tam kupić zboża. Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał wraz z 
synami; pomyślał bowiem:,,Jeszcze go może spotkać jakaś zła przygoda''. 
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  Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby 
kupić zboża bo głód był w Kanaanie, Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzeda-
wał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. 
  Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon twarzą do ziemi. Gdy Józef uj-
rzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że jest im obcy, i przemówił do nich surowo 
tymi słowami:,,Skąd przyszliście?'' Odpowiedzieli:,,Z Kanaanu, aby kupić żywności''. 
Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, przypomniał sobie sny, jakie miał 
niegdyś, i rzekł:,,Jesteście szpiegami! Przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane 
w tym kraju!'' A oni na to:,,Nie, panie! Słudzy twoi przybyli tylko dla zakupienia żyw-
ności. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. My, słudzy twoi, 
nigdy nie byliśmy szpiegami''. Ale on im rzekł:,,Nie. Przyszliście obejrzeć miejsca nie-
obwarowane tego kraju!'' Wtedy powiedzieli:,,Było nas dwunastu braci, sług twoich, 
synów jednego człowieka w Kanaanie. Najmłodszy jest obecnie przy naszym ojcu, a 
jednego już nie ma''. Józef rzekł do nich:,,Jest tak, jak wam mówię: jesteście szpiega-
mi! Co do tego zostaniecie wybadani. Na życie faraona! Nie wyjdziecie stąd, chyba że 
przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego brata, wy 
zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście, jest 
prawdą; jeśli okaże się, że nie - na życie faraona! - jesteście szpiegami''. I oddał ich pod 
straż na trzy dni. A trzeciego dnia Józef rzekł do nich:,,Jeśli chcecie ocalić życie, 
uczyńcie to - bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozo-
stanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyży-
wienia waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, 
aby się potwierdziły słowa wasze i nie spotkała was śmierć''. I tak uczynili. Mówili mię-
dzy sobą:,,Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kie-
dy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to nieszczę-

ście''. Ruben zaś tak im wtedy powiedział:,,Czyż wam tego nie mówiłem: Nie dopusz-
czajcie się wykroczenia względem tego chłopca; ale nie usłuchaliście mnie. Toteż teraz 
żąda się odpowiedzialności za jego krew!'' Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo 
rozmawiał z nimi przez tłumacza. Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił 
do nich i mówiąc do nich odłączył od nich Symeona i w ich obecności kazał go związać. 
 
  Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka 
włożono dane przez nich pieniądze, ponadto aby im dano żywności na drogę. I tak też 
im uczyniono. Oni zaś włożywszy swe zboże na osły, ruszyli w drogę. 
 
  Gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, 
spostrzegł pieniądze; były one bowiem na wierzchu w jego torbie. I rzekł do swych bra-
ci:,,Zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie''. Wtedy oni osłupieli i z lękiem 
pytali jeden drugiego:,,Cóż to nam Bóg uczynił?'' 
 
  A gdy przybyli do Kanaanu, do swego ojca Jakuba, opowiedzieli mu wszystko, co im 
się przytrafiło, tymi słowami: ,,Ów władca tego kraju przemawiał do nas surowo i wziął 
nas za szpiegów. Powiedzieliśmy mu: Jesteśmy uczciwi i nigdy nie byliśmy szpiegami; 
było nas dwunastu braci, synów [jednego] ojca, jednego [z nas już] nie ma, a najmłod-
szy jest obecnie przy naszym ojcu w Kanaanie. Wtedy rzekł do nas ów władca kraju: Po 
tym poznam, czy jesteście uczciwi: jednego waszego brata zostawcie u mnie, weźcie 
zboże dla wyżywienia waszych rodzin i idźcie. A potem przyprowadźcie mi waszego 
najmłodszego brata, i wtedy poznam, że nie jesteście szpiegami, ale ludźmi uczciwymi. 
Ja wam oddam waszego brata, wy zaś będziecie mogli poruszać się po tym kraju''. 
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  A gdy opróżniali worki, każdy znalazł w swoim worku sakiewkę z pieniędzmi. Na wi-
dok sakiewek z pieniędzmi zatrwożyli się tak oni, jak również ich ojciec. Powiedział ich 
ojciec Jakub:,,Już mnie [dwóch] pozbawiliście: Józefa nie ma, Symeona nie ma, a teraz 
Beniamina chcecie zabrać. We mnie przecież godzi to wszystko''. Wtedy Ruben prze-
mówił do ojca tymi słowami:,,Będziesz mógł zabić obu moich synów, jeśli ci go nie 
przyprowadzę! Oddaj go pod moją opiekę, a ja zwrócę go tobie''. Ale Jakub odpowie-
dział:,,Nie pójdzie syn mój z wami! Brat jego bowiem już nie żyje i on jeden tylko mi 
pozostał. Jeśli go spotka jakie nieszczęście, gdy pójdzie z wami, sprawicie, że moja si-
wizna zstąpi do Szeolu i to w wielkim żalu!'' 
 
    rozdział 43 
 
  W kraju panował ciężki głód. A kiedy do ostatka spożyli zboże, które sprowadzili z 
Egiptu, rzekł do nich ojciec:,,Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności''. Wtedy Juda 
powiedział mu:,,Ów władca surowo nam przykazał: "Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli 
brata waszego nie będzie z wami". Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, po-
jedziemy i kupimy ci żywności, a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy. Bo prze-
cież ów władca powiedział nam: "Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata 
waszego z wami"''. Izrael rzekł:,,Czemu naraziliście mnie na niedolę mówiąc mu, że 
macie jeszcze brata?'' Odpowiedzieli:,,Ów władca wypytywał się dokładnie o nas i o na-
szą rodzinę. Pytał: "Czy jeszcze żyje wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata?" Odpowiada-
liśmy mu zatem na jego pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie: "Sprowadźcie wa-
szego brata?"'' Po czym rzekł Juda do ojca swego, Izraela:,,Poślij ze mną tego chłopca, 
a zaraz pojedziemy, aby ratować życie, abyśmy nie pomarli wraz z naszymi dziećmi. Ja 

odpowiadam za niego; ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowa-
dzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. Gdybyśmy nie zwlekali, już 
wrócilibyśmy dwa razy!'' Izrael rzekł do swych synów:,,Jeżeli tak być musi, uczyńcie 
tak. Zabierzcie jednak w wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego, i za-
nieście owemu człowiekowi w darze: nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych ko-
rzeni, olejków, owoców, pistacji i migdałów. I weźcie z sobą podwójną sumę pieniędzy, 
abyście mogli oddać i te pieniądze, które wam na powrót włożono do waszych torb, być 
może, przez pomyłkę. Zabierzcie też waszego brata i ruszajcie w drogę powrotną do 
owego władcy. A Bóg Wszechmocny niechaj sprawi, aby ów człowiek zlitował się nad 
wami i puścił wolno waszego brata oraz Beniamina. Skoro mam zostać samotny, to 
niech tak już będzie!'' 
 
    Józef ucztuje z braćmi 
 
  Zabrali oni dary, dwukrotną sumę pieniędzy oraz Beniamina i ruszywszy w drogę, 
przybyli do Egiptu. A gdy stanęli przed Józefem, ten, ujrzawszy wśród nich Beniamina, 
dał polecenie przełożonemu swego domu:,,Zaprowadź tych ludzi do domu i każ zabić i 
przyrządzić jakąś sztukę bydła, gdyż będą oni ze mną jedli dziś w południe''. Przełożo-
ny uczynił tak, jak mu polecił Józef, i zaprowadził ich do jego domu. Oni zaś, przejęci 
lękiem, że Józef kazał ich zaprowadzić do swego domu, mówili:,,Z powodu owych pie-
niędzy, które poprzednim razem nam włożono do naszych torb, kazał nas zaprowadzić 
do siebie. Teraz na nas napadnie, przemocą uczyni nas swymi niewolnikami i [zabierze 
nam] nasze osły''. 
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  Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, zbliżyli się do przełożonego jego domu i 
rzekli:,,Pozwól, panie! Gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić zboża, wracając, po 
odwiązaniu naszych torb w gospodzie, znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pienią-
dze, jak były odliczone. Przywieźliśmy je z sobą. Mamy też i inne pieniądze, aby kupić 
żywności. Nie wiemy, kto nam włożył [tamte] pieniądze do naszych torb''. A on im po-
wiedział:,,Bądźcie spokojni! Nie bójcie się! Bóg wasz, Bóg ojca waszego dał wam ten 
skarb do waszych torb. Wasze pieniądze doszły do mnie!'' I przywiódł do nich Symeo-
na. Człowiek ów wprowadził ich do domu Józefa i kazał podać wody, aby obmyli sobie 
nogi, i dał obroku ich osłom. Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef 
w południe; dowiedzieli się bowiem, że tu mieli zasiąść do stołu. 
 
  Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przy-
nieśli, oddali mu pokłon do ziemi. On zaś zapytawszy ich o zdrowie, rzekł:,,Czy wasz 
sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje?'' Odpowie-
dzieli:,,Sługa twój, a nasz ojciec, dobrze się miewa. Jeszcze żyje''. I znów uklękli i odda-
li pokłon. A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki zapytał:,,Czy to 
ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście?'' I zaraz dodał:,,Oby cię Bóg darzył 
swą łaską, synu mój!'' I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok 
brata, że aż łzy nadbiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpła-
kał. Potem zaś, obmywszy twarz, wyszedł i usiłując panować nad sobą dał roz-
kaz:,,Niech podadzą posiłek!'' 
 
  Podano więc jemu osobno, jego braciom osobno i Egipcjanom - którzy z nim jadali - 
również osobno. Egipcjanie bowiem nie mogli jeść razem z Hebrajczykami, gdyż byłoby 
to dla Egipcjan rzeczą wstrętną. [Józef] posadził przed sobą braci od najstarszego do 

najmłodszego, według ich wieku; oni zaś tym zdziwieni, spoglądali jeden na drugiego. 
Po czym polecił zanieść im ze swego stołu porcje; porcja dla Beniamina była pięcio-
krotnie większa. Oni zaś ucztując z nim rozweselili się pod wpływem wina. 
 
    rozdział 44 
 
    Józef poddaje braci ostatniej próbie 
 
  Tymczasem [Józef] dał takie polecenie przełożonemu swego domu:,,Napełnij torby 
tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do tor-
by każdego. Mój zaś puchar srebrny włożysz na wierzch torby najmłodszego oprócz 
pieniędzy za zboże''. [Przełożony] uczynił tak, jak mu Józef rozkazał. O świcie wypra-
wiono ich wraz z ich osłami w drogę. 
 
  Zaledwie jednak wyszli z miasta i jeszcze nie uszli daleko, Józef rzekł do przełożonego 
domu:,,Podąż co prędzej za nimi. A gdy ich dogonisz, powiedz im: Czemu odpłaciliście 
złem za dobro? Wszak ‹to wy skradliście srebrny puchar›, ten, z którego pija pan mój i 
z którego potrafi wróżyć. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu!'' Gdy [ten] 
dogonił ich i powiedział im to, rzekli:,,Jak możesz, panie mój, mówić takie rzeczy? Da-
lekie jest od sług twoich takie postępowanie! Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na 
wierzchu naszych torb, przynieśliśmy ci z Kanaanu. Jakże więc mielibyśmy dopusz-
czać się kradzieży złota lub srebra w domu twego pana? U którego z twoich sług znaj-
dzie się [ów puchar], ten niechaj umrze; my zaś, mój panie, staniemy się twoimi nie-
wolnikami!'' A on rzekł:,,Istotnie, powinno tak być, jak mówicie. Jednakże ten, u które-
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go [puchar] się znajdzie, zostanie niewolnikiem, wy zaś będziecie wolni od winy''. Wte-
dy pospiesznie każdy z nich zdjął swoją torbę, postawił na ziemię i otworzył ją. On zaś 
zaczął przeszukiwać [torby], począwszy od najstarszego, a kończąc na najmłodszym; i 
w torbie Beniamina znalazł ów puchar. Wtedy oni rozdarli z żalu swe szaty i objuczyw-
szy każdy swego osła wrócili do miasta. 
 
  Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, zastali go tam jeszcze i padli 
przed nim twarzą ku ziemi. A Józef rzekł do nich:,,Jak mogliście się dopuścić takiego 
czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak ja potrafi wróżyć?'' Juda odpowie-
dział:,,Cóż mamy rzec tobie, panie mój? Cóż możemy powiedzieć na nasze usprawie-
dliwienie? Bóg znalazł winę w twoich sługach! Oddajemy się w niewolę tobie, panie 
mój; zarówno my jak i ten, u którego został znaleziony puchar''. Ale Józef 
rzekł:,,Jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono 
puchar, będzie moim niewolnikiem, wy zaś możecie spokojnie odejść do waszego ojca''. 
 
  Juda podszedłszy do niego, rzekł:,,Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo 
wobec ciebie. I nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon! Pytał mój pan 
swoje sługi: "Czy macie ojca lub brata?" Odpowiedzieliśmy panu mojemu: "Mamy sta-
rego ojca i jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. 
Brat tego najmłodszego nie żyje; został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec 
go pokochał". Rozkazałeś sługom twoim: "Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zo-
baczyć". Powiedzieliśmy panu mojemu: "Nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go 
opuścił, ojciec by umarł". Wtedy rzekłeś do swych sług: "Jeśli nie przyjdzie z wami 
wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się na oczy". Gdy więc przyszliśmy do twego 
sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie. Potem zaś powiedział nam 

ojciec: "Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności". Odpowiedzieliśmy: "Nie możemy 
iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat. Bo nie możemy 
pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata". Wte-
dy powiedział nam twój sługa, ojciec nasz: "Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi 
dwóch synów. Jeden - wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został rozszar-
pany, gdyż więcej go już nie widziałem. Jeżeli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i 
spotka go jakieś nieszczęście, moja siwizna zstąpi do Szeolu wśród niedoli". Gdybym 
więc teraz przyszedł do sługi twego, a mojego ojca, i nie byłoby z nami chłopca tak 
przez niego umiłowanego, to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. My zaś, słudzy twoi, 
będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca zstąpi do Szeolu ze zgryzoty. Ja, sługa 
twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem ojca mego, mówiąc 
mu: Jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, może mi nigdy mój ojciec nie darować mojej 
winy. Teraz więc niechaj ja, sługa twój, zostanę zamiast chłopca niewolnikiem pana 
mego, on zaś niechaj pójdzie ze swymi braćmi. Bo jakże mógłbym iść do mego ojca, 
jeśliby nie było go ze mną? Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście mego ojca, które by 
go dotknęło!'' 
 
    rozdział 45 
 
    Józef daje się poznać braciom 
 
  Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, za-
wołał:,,Niechaj wszyscy stąd wyjdą!'' Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać 
swym braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli Egipcjanie oraz 
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dworzanie faraona, rzekł do swych braci:,,Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?'' 
Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. On zaś rzekł do 
nich:,,Zbliżcie się do mnie!'' A gdy oni się zbliżyli, powtórzył:,,Ja jestem Józef, brat 
wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie 
wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wy-
słał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć 
lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam 
zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem 
nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem 
całego jego domu i władcą całego Egiptu. Idźcie przeto spiesznie do mego ojca i po-
wiedzcie mu: Józef, syn twój, mówi: Uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj 
bezzwłocznie. Osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty sam wraz z twymi 
synami, wnukami, trzodami i całym twym dobytkiem. Będę cię tu żywił, bo jeszcze 
przez pięć lat będzie głód; i tak nie poniesiecie straty ty i twoja rodzina, i dobytek twój. 
Oto widzicie własnymi oczami i Beniamin, brat wasz, widzi, że to ja przemawiam do 
was. Opowiedzcie memu ojcu o mej wysokiej godności w Egipcie i o wszystkim, coście 
widzieli. I nie zwlekając sprowadźcie tu mego ojca''. Po czym rzucił się Beniaminowi, 
bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję. 
I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali. 
 
  Gdy zaś rozeszła się w pałacu faraona wieść:,,Bracia Józefa przybyli'', uradował się 
faraon i jego dworzanie. I rzekł faraon do Józefa:,,Powiedz twym braciom: Uczyńcie 
tak: objuczcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego 
oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny 
kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego 

kraju. Ty zaś daj im polecenie: Uczyńcie tak: weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych 
dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawić 
sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze''. I uczynili tak synowie 
Izraela. A Józef dał im z polecenia faraona wozy oraz zapasy na drogę. Nadto każdemu 
z nich podarował szaty odświętne, Beniaminowi zaś dał trzysta sztuk srebra i pięć szat 
odświętnych. Swemu ojcu zaś posłał dziesięć osłów, objuczonych najlepszymi płodami 
Egiptu, oraz dziesięć oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością, aby miał na dro-
gę. A wyprawiając braci swych w drogę, rzekł do nich, gdy już odchodzili:,,Bądźcie w 
drodze bez obawy!'' 
 
  Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca, Jakuba. I gdy mu 
oznajmili:,,Józef żyje! Jest on władcą całego Egiptu!'' - osłupiał i nie dowierzał im. Lecz 
kiedy powtórzyli mu wszystko, co Józef do nich mówił, i kiedy zobaczył wozy, które Jó-
zef przysłał, aby go zabrać, wstąpiło w niego życie. Zawołał:,,Dość, że jeszcze żyje syn 
mój, Józef! Pójdę go zobaczyć, zanim umrę!'' 
 
    rozdział 46 
 
    Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie 
 
  Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył 
ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izrae-
la:,,Jakubie, Jakubie!'' A gdy on odpowiedział:,,Oto jestem'', rzekł do niego:,,Jam jest 
Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. 
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Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy''. Potem Ja-
kub wyruszył z Beer-Szeby. 
  Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które fa-
raon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli 
w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym potomstwem: wziął z sobą do 
Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki - całe swe potomstwo. 
 
  Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synów. 
  Syn pierworodny Jakuba, Ruben, oraz synowie Rubena: Henoch, Pallu, Chesron i 
Karmi. Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananej-
ki. Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i 
Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul. 
Synowie Issachara: Tola, Puwwa, Job i Szimron. Synowie Zabulona: Sered, Elon i Ja-
chleel. Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę, uro-
dziła mu Lea w Padda-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było trzydzieści 
trzy. 
 
  Synowie Gada: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli. Synowie Asera: Jimna, 
Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach; a synowie Berii: Cheber i Mal-
kiel. Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej Lei, a która ich urodzi-
ła Jakubowi - szesnaście osób. 
 
  Synowie Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin. Józefowi urodzili się w Egipcie sy-
nowie, których na świat wydała Asenat, córka kapłana z On imieniem Poti Fera: Ma-
nasses i Efraim. 

 
  Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim, Chup-
pim i Ard. - Są to potomkowie synów Racheli, którzy urodzili się Jakubowi. Wszystkich 
osób czternaście. 
 
    Syn Dana: Chuszim. 
 
  Synowie Neftalego: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem. Są to potomkowie synów Bilhy, 
którą dał Laban Racheli, swej córce, a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób 
siedem. 
 
  Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było 
ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesięciu sześciu. Synów zaś Józefa, którzy 
mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, 
którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu. 
 
  Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed 
ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i 
wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się 
na szyję i długo szlochał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa:,,Teraz mo-
gę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz!'' A potem Józef rzekł do braci 
i do całej rodziny swego ojca:,,Pójdę zawiadomić faraona i powiem mu: Bracia moi i 
rodzina mego ojca przybyli do mnie z Kanaanu. Są oni pasterzami trzód. A jako ho-
dowcy trzód sprowadzili swe owce i woły oraz cały swój dobytek. Kiedy zaś faraon was 
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zawezwie i zapyta: Jaki jest wasz zawód, odpowiecie: My słudzy twoi, trudnimy się od 
dziecka hodowlą trzód, zarówno my, jak i nasi przodkowie. - I wtedy tylko będziecie 
mogli się osiedlić w Goszen, bo obrzydzenie wzbudza w Egipcjanach każdy pasterz 
trzody''. 
 
    rozdział 47 
 
  Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu:,,Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i ca-
łym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen''. Po czym Józef przed-
stawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. Faraon zapytał jego bra-
ci:,,Jakie jest wasze zajęcie?'' Odpowiedzieli mu:,,Pasterzami trzód jesteśmy zarówno 
my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie''. I dalej mówili do faraona:,,Przybyliśmy, aby się 
zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód twoich sług, tak 
ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen!'' 
Faraon rzekł do Józefa:,,Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. Cały kraj egipski 
stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych 
braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich lu-
dzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi 
trzodami''. Potem Józef przyprowadził swego ojca, Jakuba, i przedstawił go faraonowi. 
A gdy Jakub złożył faraonowi życzenia pomyślności, faraon zapytał go:,,Ile lat życia 
sobie liczysz?'' Jakub odpowiedział faraonowi:,,Liczba lat mojego pielgrzymowania - sto 
i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak 
lata pielgrzymowania mych przodków''. Po czym Jakub, życząc faraonowi pomyślności, 
odszedł. 
 

  Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w 
ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. I zaopatrywał ojca i braci, i całą rodzinę swego 
ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci. 
 
    Rządy Józefa w Egipcie w latach głodu 
 
  W całym kraju nie było żywności, toteż nastał bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Ka-
naanu były wyczerpane skutkiem głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pie-
niądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano, i pienią-
dze te oddawał do pałacu faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom 
Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go:,,Daj 
nam chleba. Czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy''. 
A Józef mówił:,,Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam 
za niego zboże''. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność 
w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w 
zamian za cały ich żywy dobytek. A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i 
oznajmili mu:,,Nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy już wyczerpały się 
nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy 
dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! Dlaczego na twoich oczach mamy 
zginąć my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb; będziemy niewolni-
kami faraona, a nasza ziemia [jego własnością]. Byleś nam dał ziarno do siewu, a prze-
trwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem''. 
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  Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż 
mówię. A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki 
waszym modlitwom. Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, [oraz] Ma-
rek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi współpracownicy. Łaska Pana naszego Jezusa 
Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen. 
 
    księga List do Hebrajczyków 
 
    rozdział 1 
 
    PROLOG 
 
  Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a 
w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzi-
cem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest od-
blaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potę-
gi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysoko-
ściach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. 
 
    O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA 
 
    Wyższość Chrystusa Pośrednika 
 
    nad aniołami 

 
  Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: 
  Ty jesteś moim Synem, 
  Jam Cię dziś zrodził? 
  I znowu: 
  Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. 
 
  Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: 
  Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! 
 
  Do aniołów zaś powie: 
  Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. 
 
  Do Syna zaś: 
  Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. 
 
  Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, 
Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. 
 
  Oraz: 
  Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. 
 
  One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je 
zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1702 

www.e-bookowo.pl 

  Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą. 
 
  Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: 
  Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. 
 
  Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc 
tym, którzy mają posiąść zbawienie? 
 
    rozdział 2 
 
    Wierność Chrystusowemu objawieniu 
 
  Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co-
śmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona 
przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzyma-
ło słuszną zapłatę, jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się troszczyć o tak 
wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas 
przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, 
różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli. 
 
    Chrystus głową królestwa mesjańskiego 
 
  Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to na pewnym 
miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc: 
  Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; 

mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
 
  Wszystko poddałeś pod jego stopy. 
  Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu. Teraz 
wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast Je-
zusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cier-
pienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, 
dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowa-
dza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, 
który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy. Z tej to przy-
czyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc: 
 
  Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał. 
 
  I znowu: 
  Ufność w Nim pokładać będę. 
  I znowu: 
  Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. 
 
  Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy 
stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad 
śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń 
śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia po-
tomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, 
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aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za 
grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z 
pomocą tym, którzy są poddani próbom. 
 
    rozdział 3 
 
    Wyższość Chrystusa nad Mojżeszem 
 
  Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Aposto-
ła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa, bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, 
jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, 
o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś 
zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny 
w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane; 
Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność 
i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. 
 
    Przestroga przed zwątpieniem w obietnice 
 
  Dlatego [postępujcie], jak mówi Duch Święty: 
  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w 
dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, 
chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. 
 
  Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. 

  Oni zaś nie poznali dróg moich, toteż przysiągłem w gniewie moim: 
  Nie wejdą do mego odpoczynku. 
 
  Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której 
skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego 
dnia, póki trwa to, co "dziś" się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez 
oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję 
do końca zachowamy silną. 
 
  Jest bowiem powiedziane: 
  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie! 
 
  Kim rzeczywiście są ci, którzy, gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie wszyscy ci, 
którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez czterdzieści 
lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni? Którym 
to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli 
posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. 
 
    rozdział 4 
 
    Odpoczynkiem chrześcijan - odpoczynek Boga 
 
  Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś 
z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, 
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jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez 
wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwie-
rzyliśmy, jak to powiedział: 
  Toteż przysiągłem w gniewie moim: 
  Nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świa-
ta. Powiedział bowiem [Bóg] na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I od-
począł Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. I znowu na tym [miejscu]: 
Nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, 
którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu [swego] nieposłuszeń-
stwa, dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego 
czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: 
  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych! 
 
  Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym 
dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do 
Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Spieszmy się więc 
wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłu-
szeństwa. Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obo-
sieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, 
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy 
zdać rachunek. 
 
    WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO 
 

    Chrystus prawdziwym arcykapłanem 
 
  Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo-
żego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, 
który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim 
na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu 
łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosow-
nej chwili. 
 
    rozdział 5 
 
  Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach 
odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z 
tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią 
powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie 
nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podob-
nie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczy-
nił to] Ten, który powiedział do Niego: 
  Ty jesteś moim Synem, 
  Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: 
  Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 
 
  Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania 
do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. 
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  A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy 
wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. 
 
    Kapłaństwo Chrystusa a życie adresatów 
 
  Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście 
w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami 
potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka 
wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije [tylko] mleko, nieświadom jest 
nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest wła-
ściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do roz-
różniania dobra i zła. 
 
    rozdział 6 
 
  Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co do-
skonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki mar-
twe i [wyznanie] wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z mar-
twych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem 
tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się 
uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy 
przyszłego wieku, a [jednak] odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w so-
bie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Ziemia zaś, która pije deszcz często 

na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje bło-
gosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska prze-
kleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, 
spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Nie jest bowiem Bóg niespra-
wiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, 
gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was oka-
zywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się 
ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami 
obietnic. Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, 
na kogo mógłby przysiąc, przysięgał na samego siebie, mówiąc: Zaiste, hojnie cię po-
błogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, 
co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia 
[prawdy] jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać 
ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, 
wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe 
jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia 
zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [ko-
twicy], która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się 
arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 
 
    rozdział 7 
 
    Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka 
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  Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie 
Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu 
Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego [łupu]. Imię jego najpierw oznacza króla 
sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez 
matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś 
do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie, jak wielki jest ten, które-
mu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci z sy-
nów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie pobiera-
nia dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się z rodu Abra-
hama. Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i 
pobłogosławił tego, który miał obietnice. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co 
mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. Ponadto tu biorą dziesięciny 
ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. I jeśli 
się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w oso-
bie Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wy-
szedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo 
lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustana-
wiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Ze zmianą 
bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, 
należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że 
nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego 
pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Mel-
chizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cie-
lesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadec-
two: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte po-

przednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie dawało niczemu 
pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą 
zbliżamy się do Boga. Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem 
tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do 
Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. 
O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było 
kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa 
na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie 
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 
oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 
obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje 
grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego 
siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo 
zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskonałego na wieki. 
 
    rozdział 8 
 
    WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA 
 
    Wyższość Chrystusowej świątyni i Nowego Przymierza 
 
  Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po 
prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1707 

www.e-bookowo.pl 

zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustana-
wiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by 
ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy 
składają ofiary według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywi-
stości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób zo-
stał pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki 
ci został ukazany na górze. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o 
ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietni-
cach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na dru-
gie [przymierze]. 
 
  Albowiem ganiąc ich, zapowiada: 
  Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze 
nowe. 
 
  Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za 
rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. 
  Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, 
mówi Pan. 
 
  Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. 
  Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni 
będą Mi ludem. 
 
  I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: 

  Poznaj Pana! 
  Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. 
 
    Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością 
 
    i nie wspomnę więcej na ich grzechy. 
 
  Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i 
starzeje, bliskie jest zniszczenia. 
 
    rozdział 9 
 
    Skutki ofiary Chrystusa 
 
  Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] miało przepisy służby Bożej oraz ziemski 
przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej [Miejscem] Świętym, znaj-
dował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który 
nosił nazwę "Święte Świętych". Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, 
pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, 
która zakwitła, i tablice Przymierza. Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały 
przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy były 
urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służ-
bę świętą, do drugiej zaś części jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez 
krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch 
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Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierw-
szy przybytek. To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofia-
ry, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. Są to 
tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a [polegają] jedynie na 
pokarmach, napojach i różnych obmyciach. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcyka-
płan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie 
- uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew 
wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bo-
wiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczo-
nych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 
martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem 
Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, po-
pełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, 
dostąpili spełnienia obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć 
ten, który sporządza testament. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma 
zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. Stąd także i pierwszy nie bez 
krwi był zaprowadzony. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy 
Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił 
tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam po-
lecił. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do 
służby Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi 
nie ma odpuszczenia [grzechów]. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób mu-
siały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych 
ofiar od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludz-

kimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać 
się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcyka-
płan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele 
razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków 
na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz 
umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów 
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy 
Go oczekują. 
 
    rozdział 10 
 
    Zniesienie ofiary Starego Przymierza 
 
  Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez 
te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się 
zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze 
oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku 
[odbywa się] przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i ko-
złów usuwała grzechy. 
 
  Przeto przychodząc na świat, mówi: 
  Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; 
 
    całopalenia i ofiary za grzech 
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    nie podobały się Tobie. 
 
  Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, 
Boże. 
 
  Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały 
się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym 
spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli 
uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie 
każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składa-
jąc ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy 
raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż 
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił 
na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro po-
wiedział: 
 
  Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa 
moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. 
 
    A grzechów ich oraz ich nieprawości 
 
    więcej już wspominać nie będę. 
 
  Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grze-

chy. 
 
    WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ 
 
    Wierność nowemu objawieniu 
 
  Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. 
On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ma-
jąc zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem pra-
wym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na 
ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachę-
cać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, 
jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, 
im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po 
otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za 
grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić 
przeciwników. Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na 
podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary 
stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez 
którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Znamy przecież 
Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie 
sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Przypomnijcie sobie 
dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to 
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będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się 
uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzio-
nymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie ma-
jętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką za-
płatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obiet-
nicy. 
 
  Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i 
nie spóźni się. 
 
  A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja 
w nim. 
 
  My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy 
zbawiają swą duszę. 
 
    rozdział 11 
 
    Bohaterskie przykłady wiary dla chrześcijan 
 
  Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywi-
stości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wia-
rę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powsta-
ło nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za 
co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, 

toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby 
nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bo-
wiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się 
Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza 
tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jesz-
cze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. 
Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się 
przez wiarę. 
 
  Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyru-
szyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez 
wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z 
Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta 
zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam 
Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jed-
nego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebie-
skie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni 
wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i po-
zdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mó-
wią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby 
sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego 
Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez wiarę 
Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 
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on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie po-
tomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał 
go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]. Przez wiarę w przy-
szłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę umierający Jakub pobłogosła-
wił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Przez 
wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swo-
ich kości. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech 
miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie 
przerazili się nakazem króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się 
synem córki faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających 
rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chry-
stusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, 
nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy] widział Niewidzialnego. 
Przez wiarę uczynił Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabi-
jał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy 
Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je 
obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni. Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła ra-
zem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady. I co jeszcze mam po-
wiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, 
Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali kró-
lestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, 
przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohate-
rami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez 
nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie 
przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelży-

wości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, 
‹kuszono›, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utra-
pieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po ja-
skiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się 
godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los 
zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. 
 
    rozdział 12 
 
    Chrystus-Arcykapłan wzorem wytrwałości 
 
  I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, 
[a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wy-
znaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wy-
doskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc 
na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, 
który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie 
ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc 
przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do 
synów: 
  Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 
 
  Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 
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  Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 
którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się 
wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i sza-
nowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy 
posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli na czas 
znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami 
swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem 
jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wy-
prostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy 
nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęce-
nie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, 
aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to 
nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który 
za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzy-
mać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, 
choć go szukał ze łzami. 
 
    Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu 
 
  Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i 
burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go sły-
szeli, prosili, aby do nich nie mówił Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby na-
wet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to 
zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście 
do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby 

aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w nie-
biosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły 
do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która 
przemawia mocniej niż [krew] Abla. Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, któ-
ry do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od 
Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nie-
ba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze 
raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że na-
stąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało 
to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w 
łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem po-
chłaniającym. 
 
    rozdział 13 
 
  Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią nie-
którzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli 
sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. We czci niech będzie 
małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożni-
ków osądzi Bóg. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: 
zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: 
  Nie opuszczę cię ani pozostawię. 
 
  Śmiało więc mówić możemy: 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1713 

www.e-bookowo.pl 

  Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? 
 
  Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując 
koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także 
na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmac-
niać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubie-
gają. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. 
Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę 
przebłagalną, pali się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, po-
niósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim 
Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. 
Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wy-
znają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się 
Bóg takimi ofiarami. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, po-
nieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią 
z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. 
 
    Końcowe zachęty, pozdrowienia i błogosławieństwa 
 
  Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając 
się we wszystkim dobrze postępować. Jeszcze goręcej was proszę o spowodowanie tego, 
bym co rychlej został wam przywrócony. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymie-
rza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego 
Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w 
was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki 

wieków! Amen. Proszę zaś was bracia: Przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam 
bardzo krótko. Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz został zwolniony. Jeśli tylko wnet 
przybędzie, z nim razem zobaczę was. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i 
wszystkich świętych! Pozdrawiają was [bracia] z Italii. Łaska z wami wszystkimi! Amen. 
 
    księga List świętego Jakuba 
 
    rozdział 1 
 
    Adres 
 
  Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom 
w rozproszeniu. 
 
    Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus? 
 
  Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne do-
świadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wy-
trwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w 
niczym nie wykazując braków. 
 
  Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszyst-
kim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie 
wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzo-
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nej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokol-
wiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. 
Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poni-
żenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, 
kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczy-
naniach. 
 
  Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, 
otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje poku-
sy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani 
też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Na-
stępnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi 
śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! 
 
  Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 
świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas 
przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 
 
    Jak zamieniać słowo prawdy w czyn? 
 
  Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nie-
skory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawie-
dliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a 
przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze 
wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, po-
dobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się 
sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, 
Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, 
ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. 
 
  Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga 
swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez ska-
zy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach 
i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. 
 
    rozdział 2 
 
    Wiara nie ma względu na osoby 
 
  Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie 
ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojo-
ny w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej sza-
cie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie:,,Usiądź na zaszczytnym miejscu!'', 
do ubogiego zaś powiecie:,,Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!'', to czy nie 
czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? 
 
  Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na boga-
tych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy 
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zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględ-
nie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które 
wypowiedziano nad wami? Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Pra-
wo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kie-
rujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestęp-
ców. 
 
    Prawo wolności 
 
  Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, pono-
si winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: 
Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, 
jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni 
na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie 
czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. 
 
    Wiara bez uczynków jest martwa 
 
  Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 
spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub sio-
stra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im:,,Idźcie 
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!'' - a nie dacie im tego, czego koniecznie po-
trzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z 
uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja 
spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich 

uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą 
i drżą. 
 
  Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowoc-
na? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy 
złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczyn-
kami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwie-
rzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przy-
jacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczyn-
ków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłan-
ników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczyn-
ki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. 
 
    rozdział 3 
 
    Grzechy języka 
 
  Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bar-
dziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy 
mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli 
przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy 
całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami mio-
tane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo ję-
zyk, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały 
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ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest 
wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony 
ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, 
gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. 
Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójcze-
go jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych 
na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. 
Tak być nie może, bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i 
gorzka? Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? 
Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. 
 
    Prawdziwa mądrość 
 
  Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym po-
stępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości! Natomiast jeżeli 
żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie 
się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry 
mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza 
sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede 
wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i 
dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją 
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 
 
    rozdział 4 
 

    Chciwość i pycha 
 
  Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 
żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą 
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się 
jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze świa-
tem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, 
staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mó-
wi:,,Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził''? Daje zaś tym większą 
łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie 
więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przy-
stąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie 
serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz 
niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! Uniżcie się przed Panem, a wy-
wyższy was. 
 
    Grzechy przeciw miłości bliźniego 
 
  Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwła-
cza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz 
sędzią. Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty 
kimże jesteś, byś sądził bliźniego? 
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    Zawodność planów ludzkich 
 
  Teraz wy, którzy mówicie:,,Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy 
tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski'', wy, którzy nie wiecie nawet, 
co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a 
potem znika. Zamiast tego powinniście mówić:,,Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zro-
bimy to lub owo''. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość 
jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. 
 
    rozdział 5 
 
    Biada bogaczom! 
 
  A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bo-
gactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro za-
rdzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby 
ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwia-
rzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Ży-
liście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potę-
piliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu. 
 
    Różne zachęty i przestrogi 
 
  Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na 
cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpli-

wi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, 
bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. 
Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w 
imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i 
widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. 
 
  Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w 
żaden inny sposób: wasze,,tak'' niech będzie,,tak'', a,,nie'' niech będzie,,nie'', abyście 
nie popadli pod sąd. 
 
  Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? 
Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by 
się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie 
dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu od-
puszczone. 
 
  Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście 
odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był 
człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał 
deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły 
deszcz, a ziemia wydała swój plon. 
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  Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech 
wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i za-
kryje liczne grzechy. 
 
    księga 1 List świętego Piotra 
 
    rozdział 1 
 
    Adres 
 
  Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w 
Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewi-
dział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i po-
kropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone ob-
ficie! 
 
    Nadzieja i jej podstawa 
 
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swo-
im wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zro-
dził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewięd-
nącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strze-
żeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego ra-
dujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświad-
czeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, 

które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 
Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy 
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 
 
  Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowia-
dali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch 
Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i 
mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale 
raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili 
Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną anio-
łowie. 
 
    Upomnienia dotyczące osobistej świętości 
 
  Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą 
nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie] 
jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nie-
świadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Święte-
go, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeże-
li bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków 
każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że 
z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie 
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako ba-
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ranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem 
świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście 
przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak 
że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, 
będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich 
gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z 
ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. 
  Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a 
kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako 
Dobrą Nowinę. 
 
    rozdział 2 
 
  Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek 
złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowane-
go mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, 
że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym 
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe 
kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, 
dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem 
zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a 
kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, 
cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, 
stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni sło-
wu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemie-

niem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność prze-
znaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem 
Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia do-
znali. 
 
    Upomnienia dotyczące stosunków z bliźnimi 
 
  Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych 
pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie 
dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za 
to, czym oczerniają was jako złoczyńców. 
 
  Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi 
jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania 
złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola 
Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak 
ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, 
ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie 
króla! 
 
  Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale 
również surowym. To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie 
[uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli prze-
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trzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a 
przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież rów-
nież cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu 
nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorze-
czył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, 
w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami 
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądzili-
ście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. 
 
    rozdział 3 
 
  Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z 
nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani 
bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępo-
waniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pier-
ścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spo-
koju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej 
święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane 
swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście 
się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. 
 
  Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem ko-
biecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] 
życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. 
 

  Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, 
miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Prze-
ciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli bło-
gosławieństwo. 
 
  Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złe-
go i wargi - aby nie mówić podstępnie. 
 
  Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. 
 
  Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby; obli-
cze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. 
 
  Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżeliby-
ście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie 
się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za 
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was 
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowuj-
cie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu-
sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bo-
wiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. 
 
    Zstąpienie Chrystusa do Otchłani 
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  Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Du-
chem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, nie-
gdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była 
arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz 
również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cie-
lesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwsta-
niu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani 
Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce. 
 
    rozdział 4 
 
  Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto 
poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla 
[pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej. 
 
  Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w roz-
wiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym 
bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym 
prądzie rozpusty, i źle o was mówią. 
 
    Upomnienia uzasadnione sądem Bożym 
 
  Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet 
umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli 

jednak w Duchu - po Bożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. 
  Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie 
wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie 
wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej 
służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przema-
wiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, 
której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Je-
mu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 
 
  Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie 
dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście 
uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu 
się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chry-
stusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was niech 
nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako [niepowołany] nadzorca 
obcych dóbr! Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wy-
chwala Boga w tym imieniu! Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Je-
żeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii 
Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny 
i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czy-
niąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze! 
 
    rozdział 5 
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    Zachęta dla duszpasterzy 
 
  Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek 
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado 
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg 
chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą 
gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, 
otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani 
starszym! 
 
  Napomnienia końcowe 
  Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysz-
nym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, 
aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew 
ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, 
że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który 
was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was 
udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! 
Amen. 
 
    Pozdrowienia 
 
  Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, 
upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Po-

zdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. 
Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie 
w Chrystusie. 
 
    księga 2 List świętego Piotra 
 
    rozdział 1 
 
    Adres 
 
  Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwo-
ści Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci 
jak i nasza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Je-
zusa, Pana naszego! 
 
    Perspektywy rozwoju chrześcijańskiego życia 
 
  Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do 
życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonało-
ścią. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się 
przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywo-
łanego] żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do 
wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwo-
ści cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przy-
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jaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią 
was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chry-
stusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu 
z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić 
wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób sze-
roko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, 
Jezusa Chrystusa. 
 
    Nauczanie o paruzji i jej pewność 
 
  Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i 
umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą 
pamięć, dopóki jestem w tym namiocie, bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego na-
miotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać. Starać się zaś będę, aby-
ście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać. Nie za wy-
myślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i 
przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie 
Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go do-
szedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze 
świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie 
przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a 
gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, 
że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem 
ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili 

‹od› Boga święci ludzie. 
 
    rozdział 2 
 
    Szydercy 
 
  Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fał-
szywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, 
który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, 
przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej 
chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od 
dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, 
nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; 
jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedli-
wość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; także miasta Sodomę i Gomorę 
obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bez-
bożnie, ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego po-
stępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem - sprawiedliwy bowiem mieszkając 
wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Pra-
wu czynami, które widział i o których słyszał - to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z do-
świadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu, przede 
wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, 
zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na 
"Chwały". Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą prze-
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ciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia. Ci zaś, jak nierozumne 
zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa 
na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one, otrzymując karę jako 
zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, 
jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole. Oczy 
mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieu-
twierdzone. Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuszczając 
prawą drogę zbłądzili, a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę 
niesprawiedliwości, ale został skarcony za swoje przestępstwo; juczne bydlę, pozba-
wione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem powstrzymało głupotę proroka. Ci są źró-
dłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności. Wy-
powiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą 
tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie. Wolność im głoszą, a 
sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewol-
nik. Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa 
Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gor-
szy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli po-
znawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, 
o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia 
umyta - do kałuży błota. 
 
    rozdział 3 
 
    Paruzja - dzień Pański 
 

  Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i 
pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez 
świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych aposto-
łów. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyder-
stwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili:,,Gdzie jest obietni-
ca Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od po-
czątku świata''. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i 
ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat 
zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako za-
chowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla was, umiło-
wani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 
jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że 
Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i 
dzieła na niej zostaną znalezione. 
 
    Wnioski 
 
  Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świę-
tym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście 
dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się 
rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których 
będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, 
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aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważaj-
cie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądro-
ści napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w 
nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdze-
ni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. 
 
    Zakończenie 
 
  Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść 
błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do 
upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. 
 
    księga 1 List świętego Jana 
 
    rozdział 1 
 
    Prolog 
 
  [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeli-
śmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawi-
ło się. 
  Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, 
a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy 
mieli współuczestnictwo z nami. 

  A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem 
Chrystusem. 
 
  Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. 
 
    Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości 
 
  Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: 
  Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 
 
  Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamie-
my i nie postępujemy zgodnie z prawdą. 
 
  Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jed-
ni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego 
grzechu. 
 
    Należy zerwać z grzechem 
 
  Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 
prawdy. 
 
  Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, 
  [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 
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  Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 
 
    rozdział 2 
 
  Dzieci moje, piszę wam to dlatego, 
  żebyście nie grzeszyli. 
  Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - 
  Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 
 
  On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również 
za grzechy całego świata. 
 
    Należy zachować przykazania 
 
  Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 
 
  Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w 
nim prawdy. 
 
  Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 
 
  Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. 
  Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępo-
wał. 

 
  Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od 
dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, 
którąście słyszeli. 
 
  A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, po-
nieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. 
 
  Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w 
ciemności. 
 
  Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. 
 
  Kto zaś swojego brata nienawidzi, 
  żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności do-
tknęły ślepotą jego oczy. 
 
    Należy wystrzegać się świata 
 
  Piszę do was, dzieci, 
  że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. 
 
  Piszę do was, ojcowie, 
  że poznaliście Tego, który jest od początku. 
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  Piszę do was, młodzi, 
  że zwyciężyliście Złego. 
 
  Napisałem do was, dzieci, 
  że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, 
  że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, 
  że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego. 
 
  Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! 
  Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 
 
  Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i 
pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 
 
  Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa 
na wieki. 
 
    Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu 
 
  Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto 
teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia go-
dzina. 
 
  Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; 
a to stało się po to, aby wyszło na jaw, 

  że nie wszyscy są naszego ducha. 
 
    Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego 
 
    i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. 
 
  Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa 
nauka z prawdy nie pochodzi. 
 
  Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? 
  Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. 
 
  Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 
 
  Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. 
  Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w 
Synu i w Ojcu. 
 
  A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. 
 
  To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. 
 
  Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebu-
jecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. 
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  Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. 
  Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. 
 
  Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w 
dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 
 
    Mamy żyć jako dzieci Boże 
 
  Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, 
  że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. 
 
    rozdział 3 
 
  Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i 
rzeczywiście nimi jesteśmy. 
  Świat zaś dlatego nas nie zna, 
  że nie poznał Jego. 
 
  Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym bę-
dziemy. 
  Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim 
jest. 
 
  Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. 
 

    Musimy unikać grzechów 
 
  Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 
 
  Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 
 
  Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, 
  żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 
 
  Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. 
 
  Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. 
  Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 
 
  Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie 
może grzeszyć, bo się narodził z Boga. 
 
  Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości 
 
  Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje nie-
sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 
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  Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajem-
nie miłowali. 
 
  Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. 
  A dlaczego go zabił? 
  Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. 
 
  Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 
 
  My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, 
trwa w śmierci. 
 
  Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w 
sobie życia wiecznego. 
 
  Po tym poznaliśmy miłość, 
  że On oddał za nas życie swoje. 
  My także winniśmy oddać życie za braci. 
 
  Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, 
a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 
 
  Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 
 
  Po tym poznamy, 

  że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 
 
  A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
 
  Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić bę-
dziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, 
co się Jemu podoba. 
 
  Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 
 
  Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 
poznajemy po Duchu, którego nam dał. 
 
    rozdział 4 
 
    Musimy strzec się Antychrystów i świata 
 
  Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. 
 
  Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, 
  że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 
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  Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, 
który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. 
 
  Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w 
was jest, od tego, który jest w świecie. 
 
  Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha. 
 
  My jesteśmy z Boga. 
  Ten, który zna Boga, słucha nas. 
  Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. 
  W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. 
 
    Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia 
 
  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
 
  Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 
 
  W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
  że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
 
  W tym przejawia się miłość, 
  że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego ja-

ko ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 
 
  Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
 
  Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
  Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
  Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
 
  Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. 
 
  My także widzieliśmy i świadczymy, 
  że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
 
  Jeśli kto wyznaje, 
  że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
 
  Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 
  Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
 
  Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
  że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jeste-
śmy na tym świecie. 
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  W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z 
karą. 
  Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. 
 
    O źródle miłości 
 
  My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
 
  Jeśliby ktoś mówił:,,Miłuję Boga'', a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem 
kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
 
  Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata 
swego. 
 
    rozdział 5 
 
  Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Te-
go, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. 
 
  Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 
przykazania Jego nie są ciężkie. 
 
    O źródle wiary i życia 
 

  Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
 
  A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, 
  że Jezus jest Synem Bożym? 
 
  Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wo-
dzie, lecz w wodzie i we krwi. 
  Duch daje świadectwo, bo ‹Duch› jest prawdą. 
 
  Trzej bowiem dają świadectwo: 
 
    Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 
 
  Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ 
jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 
 
  Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, 
uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 
 
  A świadectwo jest takie: 
  że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 
 
  Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 
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  O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, 
  że macie życie wieczne. 
 
    Epilog: Wartość i skuteczność modlitw a grzesznicy 
 
  Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, 
  że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. 
 
  A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również po-
siadania tego, o cośmy Go prosili. 
 
  Jeśli ktoś spostrzeże, 
  że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu 
życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. 
  Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. 
  W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. 
 
  Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. 
 
  Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże 
go, a Zły go nie dotyka. 
 
  Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. 
 

  Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy po-
znawali Prawdziwego. 
  Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
  On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. 
 
  Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów! 
 
    księga 2 List świętego Jana 
 
    rozdział 
 
    Wstępne pozdrowienia 
 
  [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja 
sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę, 
 
  [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. 
 
  Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa 
  Chrystusa, Syna Ojca, 
  [niech] będą z nami w prawdzie i miłości! 
 
  Ucieszyłem się bardzo, 
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  że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z 
przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. 
 
    Zalecenie miłości bratniej 
 
  A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. 
  A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. 
 
  Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. 
  Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, 
  że według niego macie postępować. 
 
    Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu 
 
  Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, 
  że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. 
  Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. 
 
  Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście 
otrzymali pełną zapłatę. 
 
  Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Bo-
ga. 
  Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. 
 

  Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i 
nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego 
złych czynów. 
 
    Zakończenie listu i pozdrowienia 
 
  Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. 
  Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość 
nasza była pełna. 
 
    Dzieci twej Wybranej Siostry 
 
    ślą ci pozdrowienia. 
 
    księga 3 List świętego Jana 
 
    rozdział 
 
    Wstępne pozdrowienia 
 
  [Ja] prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. 
 
  Umiłowany, 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1734 

www.e-bookowo.pl 

  życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja du-
sza. 
 
    Pochwała Gajusa i polecenie misjonarzy 
 
  Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego [życia], 
bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą. 
 
  Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, 
  że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. 
 
  Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza 
przybywającym skądinąd. 
 
  Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na 
drogę zgodnie z wolą Boga. 
 
    Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego 
 
    nie przyjmując niczego od pogan. 
 
  Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. 
 
    Nagana dla Diotrefesa 
 

  Napisałem kilka słów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród 
nich, nie przyjmuje nas. 
 
  Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciw-
ko nam. 
  A nadto, jakby mu jeszcze było tego za mało, odmawia on udzielania gościny bra-
ciom, a tym, którzy chcą to czynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła. 
 
  Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! 
  Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. 
 
    Pochwała Demetriusza 
 
  O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama Prawda. 
  Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. 
 
    Zakończenie i pozdrowienia 
 
  Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra. 
 
  Mam bowiem nadzieję, 
  że zobaczę cię wkrótce, i wtedy osobiście porozmawiamy. 
 
  Pokój niech będzie z tobą! 
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  Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. 
  Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół! 
 
    księga List świętego Judy 
 
    rozdział 
 
    Adres 
 
  Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiło-
wani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa: miłosierdzie wam i pokój, i mi-
łość niech będą udzielone obficie! 
 
    Cel listu 
 
  Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, 
uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przeka-
zaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są za-
pisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a 
nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
 
    Ostrzeżenia 
 
  Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że 
Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i 

aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, 
spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak 
Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta - w podobny sposób jak one 
oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że po-
noszą karę wiecznego ognia. Podobnie więc ci "prorocy ze snów": ciała plugawią, Pano-
wanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na "Chwały". Gdy zaś archanioł Michał 
tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku 
bluźnierczego, ale powiedział:,,Pan niech cię skarci!''. 
 
  Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak 
bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu. Biada im, bo poszli drogą 
Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli. Ci wła-
śnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście… samych sie-
bie pasą… obłoki bez wody wiatrami unoszone… drzewa jesienne nie mające owocu, 
dwa razy uschłe, wykorzenione… rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją 
hańbę… gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przezna-
czone… 
  Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc:,,Oto 
przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i uka-
rać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się 
ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu 
grzesznicy bezbożni''. Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] po-
stępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd 
na osoby. 
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    Upomnienia 
 
  Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez 
Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach 
pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to 
powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budu-
jąc samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się 
módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu. 
  Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie [ich], wyrywając 
z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbru-
kany przez ciało. 
 
    Doksologia końcowa 
 
  Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowany-
mi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pa-
na naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na 
wszystkie wieki! Amen. 
 
    księga Apokalipsa świętego Jana 
 
    rozdział 1 
 

    PROLOG 
 
  Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi 
stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą 
znaków słudze swojemu Janowi. 
 
  Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co 
widział. 
 
  Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w 
nim napisane, bo chwila jest bliska. 
 
    LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI" 
 
    Adres 
 
  Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: 
  Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu 
Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, 
  Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. 
  Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i 
uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, 
  Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 
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  Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. 
  I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 
  Tak: Amen. 
 
  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 
  Który jest, Który był i Który przychodzi, 
  Wszechmogący. 
 
    Widzenie wstępne 
 
  Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. 
 
  Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby 
trąby mówiącej: ,,Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, 
Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei''. 
 
  I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem sie-
dem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowiecze-
go, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. 
 
  Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 
 
  Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos 
Jego jak głos wielu wód. 

 
  W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, 
ostry. 
  A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 
 
  Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą 
rękę, mówiąc: ,,Przestań się lękać! 
  Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. 
  Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 
 
  Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. 
 
  Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu 
złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem 
świeczników - to jest siedem Kościołów. 
 
    rozdział 2 
 
    List do Kościoła w Efezie 
 
  Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: 
  To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, 
  Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: 
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  Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie 
poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł 
kłamcami. 
 
  Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. 
 
  Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. 
 
  Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! 
  Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie na-
wrócisz. 
 
  Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nie-
nawidzę. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
  Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. 
 
    List do Kościoła w Smyrnie 
 
  Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: 
  To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: 
 
  Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez 
tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. 

 
  Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. 
  Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali 
poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. 
  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
  Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. 
 
    List do Kościoła w Pergamonie 
 
  Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: 
  To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. 
 
  Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i 
wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który 
został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. 
 
  Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, 
który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spo-
życie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. 
 
  Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. 
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  Nawróć się zatem! 
  Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
  Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię 
nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje. 
 
    List do Kościoła w Tiatyrze 
 
  Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: 
  To mówi Syn Boży: 
  Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego me-
talu. 
 
  Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie 
liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw tobie to, 
  że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i 
zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. 
 
  Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpu-
sty. 
 
  Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli 
od czynów jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. 
  A wszystkie Kościoły poznają, 

  że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych 
czynów. 
 
  Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - 
jak mówią - nie poznali "głębin szatana": nie nakładam na was nowego brzemienia, to 
jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. 
 
  A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a 
rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici - 
 
    jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - 
 
    i dam mu gwiazdę poranną. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
 
    rozdział 3 
 
    List do Kościoła w Sardes 
 
  Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: 
  To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: 
  Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. 
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  Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czy-
nów doskonałymi wobec mego Boga. 
 
  Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! 
  Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie 
przyjdę do ciebie. 
 
  Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w 
bieli, bo są godni. 
 
  Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. 
  I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
 
    List do Kościoła w Filadelfii 
 
  Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: 
  To mówi Święty, Prawdomówny, 
  Ten, co ma klucz Dawida, 
  Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. 
 
  Znam twoje czyny. 
  Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, 
bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imie-

nia. 
 
  Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są 
Żydami a nie są nimi, lecz kłamią. 
  Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię 
umiłowałem. 
 
  Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma 
nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. 
 
  Przyjdę niebawem: 
  Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! 
 
  Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. 
  I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, 
  Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
 
    List do Kościoła w Laodycei 
 
  Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: 
  To mówi Amen, 
  Świadek wierny i prawdomówny, 
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  Początek stworzenia Bożego: 
 
  Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 
  Obyś był zimny albo gorący! 
 
  A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. 
 
  Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", 
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. 
 
  Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, 
abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia 
twych oczu, byś widział. 
 
  Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. 
  Bądź więc gorliwy i nawróć się! 
 
  Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 
 
  Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z 
mym Ojcem na Jego tronie. 
 
  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów''. 
 

    rozdział 4 
 
  WIZJE PROROCZE: SIEDEMPIECZĘCI, SIEDEMTRĄB I SIEDEMCZASZ JAKOZWIA-
STUNY WIELKIEGODNIAGNIEWUBOŻEGO 
 
    LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI 
 
    Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń 
 
  Potem ujrzałem: 
  Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby 
mówiącej ze mną, powiedział: ,,Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać''. 
 
  Doznałem natychmiast zachwycenia: 
  A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał. 
 
  A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tro-
nu - podobna z wyglądu do szmaragdu. 
 
  Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzą-
cych Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. 
 
  A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp 
ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. 
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  Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła 
tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: 
 
  Zwierzę pierwsze podobne do lwa, 
  Zwierzę drugie podobne do wołu, 
  Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w 
locie. 
 
  Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne 
oczu, i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: 
  Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, 
  Który był i Który jest, i Który przychodzi. 
 
  A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie 
  Zasiadającemu na tronie, 
  Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym 
na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, 
mówiąc: 
 
  ,,Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył 
wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone''. 
 
    rozdział 5 
 

  I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na od-
wrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. 
 
  I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: ,,Kto godzien jest 
otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?'' 
 
  A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią 
patrzeć. 
 
  A ja bardzo płakałem, 
  że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. 
 
  I mówi do mnie jeden ze Starców: ,,Przestań płakać: 
  Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, 
  Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci''. 
 
  I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka 
jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Bo-
ga wysłanych na całą ziemię. 
 
  On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. 
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  A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed 
Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świę-
tych. 
 
  I taką nową pieśń śpiewają: ,,Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo 
zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i 
narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na 
ziemi''. 
 
  I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a licz-
ba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: ,,Baranek 
zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogo-
sławieństwo''. 
 
  A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i 
wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: ,,Zasiadającemu na tronie i 
Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!'' 
 
  A czworo Zwierząt mówiło:,,Amen''. 
  Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 
 
    rozdział 6 
 
    Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci 
 

  I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z 
czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: ,,Przyjdź!'' 
 
  I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. 
  I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać. 
 
  A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: ,,Przyjdź!'' 
 
  I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by 
się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz. 
 
  A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: ,,Przyjdź!'' 
  I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. 
 
  I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: ,,Kwarta pszenicy za 
denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!'' 
 
  A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: 
,,Przyjdź!'' 
 
  I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu to-
warzyszyła. 
  I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i 
przez dzikie zwierzęta. 
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  A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego 
i dla świadectwa, jakie mieli. 
 
  I głosem donośnym tak zawołały: ,,Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz 
sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?'' 
 
  I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, 
aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być 
zabici. 
 
  I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało 
się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. 
 
  I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym 
wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. 
 
  Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc 
swych poruszone. 
 
  A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny 
ukryli się do jaskiń i górskich skał. 
 
  I mówią do gór i do skał: ,,Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadają-
cego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż 

zdoła się ostać?'' 
 
    rozdział 7 
 
    Pieczętowanie Bożych sług 
 
  Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, po-
wstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na 
żadne drzewo. 
 
  I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga 
żywego. 
  Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szko-
dę ziemi i morzu: 
 
  ,,Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach 
sługi Boga naszego''. 
 
  I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 
ze wszystkich pokoleń synów Izraela: z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowa-
nych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z 
pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokole-
nia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia 
Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabu-
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lona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina 
dwanaście tysięcy opieczętowanych. 
 
    Triumf wybranych 
 
  Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i 
wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. 
  Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 
 
  I głosem donośnym tak wołają: ,,Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i 
u Baranka''. 
 
  A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza 
swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: ,,Amen. 
  Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu 
naszemu na wieki wieków! Amen''. 
 
  A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: ,,Ci przyodziani w białe szaty 
kim są i skąd przybyli?'' 
 
  I powiedziałem do niego: ,,Panie, ty wiesz''. 
  I rzekł do mnie: ,,To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w 
krwi Baranka je wybielili. 
 
  Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 

  A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. 
 
  Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, 
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód 
życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu''. 
 
    rozdział 8 
 
    Otwarcie siódmej pieczęci - wizja trąb 
 
  A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. 
 
  I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. 
 
  I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu 
wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, 
który jest przed tronem. 
 
  I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. 
 
  Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a na-
stąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. 
 
    Cztery pierwsze trąby 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1746 

www.e-bookowo.pl 

 
  A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. 
 
  I pierwszy zatrąbił. 
  A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. 
  A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka tra-
wa zielona. 
 
  I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a 
trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń 
  - te, które mają dusze - i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. 
 
  I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spa-
dła na trzecią część rzek i na źródła wód. 
 
  A imię gwiazdy zowie się Piołun. 
  I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się 
gorzkie. 
 
  I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i 
trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej 
swej części, i noc - podobnie. 
 
  I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego dono-
śnym głosem: ,,Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów 

trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!'' 
 
    rozdział 9 
 
    Trąba piąta - pierwsze "Biada" 
 
  I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej 
klucz od studni Czeluści. 
 
  I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i 
od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. 
 
  A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. 
 
  I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadne-
mu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. 
 
  I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. 
  A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. 
 
  I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale 
śmierć od nich ucieknie. 
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  A wygląd szarańczy - podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby 
wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy ko-
biet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a 
łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. 
 
  I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc 
szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. 
 
  Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w grec-
kim języku ma imię APOLLYON. 
 
  Minęło pierwsze "biada": oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodzą. 
 
    Trąba szósta - drugie "Biada" 
 
  I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który 
jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: ,,Uwolnij czterech 
aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!'' 
 
  I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by poza-
bijać trzecią część ludzi. 
 
  A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad 
  - posłyszałem ich liczbę. 
 

  I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy 
ognia, hiacyntu i siarki. 
  A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. 
 
  Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wycho-
dzących z ich pysków. 
 
  Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do wę-
ży: mają głowy i nimi czynią szkodę. 
 
  A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak 
by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, 
drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. 
 
  Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kra-
dzieży. 
 
    rozdział 10 
 
    Książeczka ostatecznych wyroków 
 
  I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, tęcza 
była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, i w 
prawej ręce miał otwartą książeczkę. 
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  Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. 
 
  I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. 
  A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. 
 
  Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mó-
wiący z nieba: ,,Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!'' 
 
  Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą 
rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i 
ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, 
  że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, 
misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom. 
 
  A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: 
,,Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!''. 
 
  Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. 
  I rzecze mi: ,,Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych 
będzie słodka jak miód''. 
 
  I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka 
jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. 
 
  I mówią mi: ,,Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu kró-

lach''. 
 
    rozdział 11 
 
    Dwaj świadkowie 
 
  Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: ,,Wstań i zmierz 
Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. 
 
  Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poga-
nom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące. 
 
  Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez ty-
siąc dwieście sześćdziesiąt dni''. 
 
  Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem zie-
mi. 
 
  A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. 
  Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. 
 
  Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają 
władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć 
zechcą. 
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  A gdy dopełnią swojego świadectwa, 
  Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. 
 
  A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i 
Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. 
 
  I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich 
zwłoki; a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. 
 
  Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesy-
łali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. 
 
  A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. 
  A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. 
 
  Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: ,,Wstąpcie tutaj!'' 
  I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. 
 
  W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i 
skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. 
  A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba. 
 
    Trąba siódma 
 

  Minęło drugie "biada", a oto trzecie "biada" niebawem nadchodzi. 
 
  I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: ,,Nastało nad 
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wie-
ków''. 
 
  A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, 
padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc: ,,Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże 
wszechmogący, 
  Który jesteś i Który byłeś, 
  żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. 
 
  I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osą-
dzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego 
imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię''. 
 
  Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Je-
go Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. 
 
    rozdział 12 
 
    LOSY KOŚCIOŁA 
 
    Niewiasta i Smok 
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  Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
  Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z 
gwiazd dwunastu. 
 
    A jest brzemienna. 
 
    I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 
 
  I inny znak się ukazał na niebie: 
  Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów 
  - a na głowach jego siedem diademów. 
 
  I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. 
  I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. 
 
  I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. 
  I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. 
 
  A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją 
tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 
 
  I nastąpiła walka na niebie: 
  Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 
  I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich 

w niebie nie znalazło. 
 
  I został strącony wielki Smok, 
  Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 
został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. 
 
  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:,,Teraz nastało zbawienie, potęga i kró-
lowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został 
strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 
 
  A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiło-
wali dusz swych - aż do śmierci. 
 
  Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! 
  Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, 
  świadom, że mało ma czasu''. 
 
  A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która po-
rodziła Mężczyznę. 
 
  I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miej-
sce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. 
 
  A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, 
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  żeby ją rzeka uniosła. 
 
  Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonę-
ła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 
 
  I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, 
z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. 
 
    I stanął na piasku [nad brzegiem] morza. 
 
    rozdział 13 
 
    Smok przekazuje władzę Bestii 
 
  I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na ro-
gach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. 
 
  Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, 
  łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. 
  A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 
 
  I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została 
uleczona. 
  A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, i pokłon oddali Smokowi, bo 
władzę dał Bestii. 

  I Bestii pokłon oddali, mówiąc: ,,Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z 
nią walkę?'' 
 
  A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 
czterdziestu dwu miesięcy. 
 
  Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i 
Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. 
 
  Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każ-
dym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
 
  Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest 
zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
 
    Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 
 
  Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - 
musi być mieczem zabity. 
  Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. 
 
    Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej 
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  Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów 
Baranka, a mówiła jak Smok. 
 
  I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkań-
cy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
 
  I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na 
oczach ludzi. 
 
  I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc 
mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 
 
  I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by 
sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
 
  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują 
znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma 
znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 
 
  Tu jest [potrzebna] mądrość. 
  Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. 
  A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. 
 
    rozdział 14 
 

    Dziewiczy orszak Baranka 
 
  Potem ujrzałem: 
  A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające 
imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. 
 
  I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. 
  A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. 
 
  I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Star-
cami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - 
wykupionych z ziemi. 
 
  To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi to-
warzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Bo-
ga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. 
 
    Zapowiedź godziny sądu 
 
  Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Do-
brą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego naro-
du, szczepu, języka i ludu. 
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  Wołał on głosem donośnym: ,,Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu 
Jego nadeszła. 
  Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!'' 
 
  A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc:,,Upadł, upadł wielki Babilon, co winem 
zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!'' 
 
  A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: ,,Jeśli kto 
wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie 
pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i 
będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 
 
  A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy 
czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia''. 
 
  Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Je-
zusa. 
 
  I usłyszałem głos, który z nieba mówił: ,,Napisz: 
  Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. 
  Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czy-
ny''. 
 
    Żniwo i winobranie 
 

  Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowie-
czego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. 
 
  I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: 
,,Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało 
żniwo na ziemi!'' 
 
    A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię 
 
    i ziemia została zżęta. 
 
  I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. 
 
  I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do 
mającego ostry sierp: ,,Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo 
jagody jej dojrzały!'' 
 
  I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni 
Bożego gniewu - ogromnej. 
 
  I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, 
na tysiąc i sześćset stadiów. 
 
    rozdział 15 
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    Hymn Mojżesza i Baranka 
 
  I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymają-
cych siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. 
 
  I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i 
obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. 
 
  A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: ,,Dzieła Twoje są 
wielkie i godne podziwu, 
  Panie, Boże wszechwładny! 
  Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! 
 
  Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? 
  Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, 
bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki''. 
 
    Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag 
 
  Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa i ze świą-
tyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czysty, lśniący len, 
przepasanych na piersiach złotymi pasami. 
 
  I jedno z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych 

gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. 
 
  A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. 
  I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. 
 
    rozdział 16 
 
  Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: ,,Idźcie, a 
wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!'' 
 
  I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. 
  A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co 
wielbią jej obraz. 
 
  A drugi wylał swą czaszę na morze. 
  I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które 
są w morzu. 
 
  A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. 
 
  I usłyszałem anioła wód, mówiącego: ,,Ty jesteś sprawiedliwy, 
  Który jesteś, Który byłeś, o Święty, 
  że tak osądziłeś. 
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  Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. 
  Godni są tego!'' 
 
  I usłyszałem, jak mówił ołtarz: ,,Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje 
wyroki i sprawiedliwe''. 
 
  A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. 
 
  I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad 
tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. 
 
  A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie 
z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich 
się nie odwrócili. 
 
  A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. 
  A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. 
 
  I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka 
trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki - demony, które wy-
chodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim 
dniu wszechmogącego Boga. 
 
  ‹Oto przyjdę jak złodziej: 
  Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty 

jego nie widziano›. 
 
  I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. 
 
  Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos 
mówiący: ,,Stało się!'' 
 
  I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie 
było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. 
 
  A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. 
  I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości 
swej. 
 
  I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. 
 
  I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. 
  A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. 
 
    rozdział 17 
 
    KARA NA "WIELKI BABILON" 
 
    Wielka Nierządnica 
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  Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się 
do mnie: ,,Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu woda-
mi, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem 
jej nierządu''. 
 
  I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. 
  I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, ma-
jącej siedem głów i dziesięć rogów. 
 
  A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i 
perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 
 
  A na jej czole wypisane imię - tajemnica: 
  "Wielki Babilon. 
  Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". 
 
  I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bar-
dzo się zdumiałem. 
 
  I rzekł do mnie anioł: ,,Czemu się zdumiałeś? 
  Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć 
rogów. 
 
  Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. 

  A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od 
założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 
 
  Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! 
  Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 
 
  I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy 
przyjdzie, ma na krótko pozostać. 
 
  A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na 
zagładę. 
 
  A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej 
jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. 
 
  Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 
 
  Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem 
królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni''. 
 
  I rzecze do mnie: ,,Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i 
tłumy, narody i języki. 
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  A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, 
że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął 
ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królew-
ską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 
 
  A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad 
królami ziemi''. 
 
    rozdział 18 
 
    Zapowiedź upadku "Wielkiego Babilonu" 
 
  Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a zie-
mia od chwały jego rozbłysła. 
 
  I głosem potężnym tak zawołał: ,,Upadł, upadł Babilon - stolica. 
  I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką 
wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nie-
rządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy 
ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu''. 
 
    Nakaz ucieczki 
 
  I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ,,Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli 
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do 

nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 
 
  Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w 
którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 
 
  Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! 
  Ponieważ mówi w swym sercu: 
  "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby", dlatego 
w jednym dniu nadejdą jej plagi: 
  śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją 
osądził. 
 
    Opłakiwanie zagłady Babilonu 
 
  I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuści-
li i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. 
 
  Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: 
  "Biada, biada, wielka stolico, 
  Babilonie, stolico potężna! 
  Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!" 
 
  A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru - 
złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, 
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wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z 
drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amomum, 
pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, 
koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. 
 
  Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie 
wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. 
 
  Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed 
jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach: 
 
  "Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w zło-
to, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!" 
  A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na 
morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: 
  "Jakież jest miasto podobne do stolicy?" 
 
  I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: 
  "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na 
morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie". 
 
  Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził 
waszą sprawę''. 
 
  I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, 

mówiąc: ,,Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie bę-
dzie można znaleźć. 
 
  I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. 
  I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. 
  I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. 
 
  I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. 
  I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli moż-
nowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - i w niej 
znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi''. 
 
    rozdział 19 
 
    Dziękczynne Alleluja niebiańskie 
 
  Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: 
,,Alleluja! 
  Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawie-
dliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażą-
dał od niej poniesienia kary za krew swoich sług''. 
 
  I rzekli powtórnie: ,,Alleluja!'' 
  A dym jej wznosi się na wieki wieków. 



  P i s m o  Ś w i ę t e :  S t a r y  i  N o w y  T e s t a m e n t        | 1759 

www.e-bookowo.pl 

 
  A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu za-
siadającemu na tronie, mówiąc: ,,Amen! Alleluja!'' 
 
  I wyszedł głos od tronu, mówiący: ,,Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, 
którzy się Go boicie, mali i wielcy!'' 
 
  I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potęż-
nych gromów, które mówiły: ,,Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 
 
  Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Mał-
żonka się przystroiła, 
 
    i dano jej oblec bisior lśniący i czysty'' - 
 
    bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 
 
  I mówi mi: ,,Napisz: 
  Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!'' 
  I mówi mi: ,,Te prawdziwe słowa są Boże''. 
 
  I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. 
  I mówi: ,,Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co 
mają świadectwo Jezusa: 
  Bogu samemu złóż pokłon!'' 

  Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. 
 
    ZAGŁADA WROGICH NARODÓW 
 
    Pierwsza walka zwycięskiego Słowa 
 
  Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany 
Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. 
 
  Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. 
  Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. 
 
  Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. 
 
  A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w 
biały, czysty bisior. 
 
  A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: 
  On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu 
Wszechmogącego Boga. 
 
  A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: 
 
    KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. 
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  I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: 
  I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: 
,,Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wo-
dzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i 
niewolników, małych i wielkich!'' 
 
  I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzą-
cym na koniu i z Jego wojskiem. 
 
  I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi 
zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. 
  Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. 
 
  A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, 
  [mieczem], który wyszedł z ust Jego. 
  Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta. 
 
    rozdział 20 
 
    Tysiącletnie królestwo 
 
  Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki 
łańcuch w ręce. 
 

  I pochwycił Smoka, 
  Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 
 
  I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził na-
rodów, aż tysiąc lat się dopełni. 
  A potem ma być na krótki czas uwolniony. 
 
  I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia - i ujrza-
łem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu 
nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. 
  Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. 
 
  A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. 
  To jest pierwsze zmartwychwstanie. 
 
  Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie 
ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 
tysiąc lat. 
 
    Walka ostateczna i potępienie wrogów Boga 
 
  A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. 
 
  I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, 
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  Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. 
 
  Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstą-
pił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 
 
  A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i 
Fałszywy Prorok. 
  I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. 
 
    Sąd nad narodami 
 
  Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła 
ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. 
 
  I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. 
  I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. 
  I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. 
 
  I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w 
nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. 
 
    A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. 
 
    To jest śmierć druga - jezioro ognia. 
 

  Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. 
 
    rozdział 21 
 
    NOWE JERUZALEM 
 
    Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie 
 
  I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, 
i morza już nie ma. 
 
  I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone 
jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 
 
  I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: ,,Oto przybytek Boga z ludźmi: i za-
mieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". 
 
  I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. 
  Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły''. 
 
  I rzekł Zasiadający na tronie: ,,Oto czynię wszystko nowe''. 
  I mówi: ,,Napisz: 
  Słowa te wiarygodne są i prawdziwe''. 
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  I rzekł mi: ,,Stało się. 
  Jam Alfa i Omega, 
  Początek i Koniec. 
  Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. 
 
  Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. 
 
  A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwo-
chwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. 
  To jest śmierć druga''. 
 
    Jeruzalem czasów mesjańskich 
 
  I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag 
ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: ,,Chodź, ukażę ci Oblubienicę, 
  Małżonkę Baranka''. 
 
  I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - 
  Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. 
  Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzy-
stości kryształu: 
 
  Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu 
aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. 
 

  Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od za-
chodu trzy bramy. 
 
  A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwu-
nastu Apostołów Baranka. 
 
  A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego 
bramy, i jego mur. 
 
  A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. 
  I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wy-
sokość jego są równe. 
 
  I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą 
człowieka. 
 
  A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego po-
dobne. 
 
  A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. 
  Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, 
piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - to-
paz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst. 
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  A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. 
  I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. 
 
  A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz 
Baranek. 
 
  I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a 
jego lampą - Baranek. 
 
  I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 
 
  I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. 
 
    I wniosą do niego przepych i skarby narodów. 
 
  A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tyl-
ko zapisani w księdze życia Baranka. 
 
    rozdział 22 
 
  I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Ba-
ranka. 
 
  Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście 
owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa [służą] do leczenia 

narodów. 
 
  Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. 
  I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 
 
  I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. 
 
  I [odtąd] już nocy nie będzie. 
  A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi 
i będą królować na wieki wieków. 
 
  I rzekł mi: ,,Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wy-
słał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. 
 
  A oto niebawem przyjdę. 
  Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi''. 
 
  To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. 
  A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi 
je ukazał. 
 
  Na to rzekł do mnie: ,,Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci 
twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. 
  Bogu samemu złóż pokłon!'' 
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  Dalej powiedział do mnie: ,,Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila 
jest bliska. 
 
  Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a 
sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświę-
ci! 
 
  Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka 
jest jego praca. 
 
  Jam Alfa i Omega, 
  Pierwszy i Ostatni, 
  Początek i Koniec. 
 
  Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich nale-
żała i aby bramami wchodzili do Miasta. 
 
  Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłam-
stwo kocha i nim żyje. 
 
    EPILOG 
 
  Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. 
  Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, 

  Gwiazda świecąca, poranna''. 
 
  A Duch i Oblubienica mówią: ,,Przyjdź!'' 
  A kto słyszy, niech powie: ,,Przyjdź!'' 
  I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerp-
nie. 
 
  Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich co-
kolwiek dołożył, 
  Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. 
 
  A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w 
drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. 
 
  Mówi Ten, który o tym świadczy: ,,Zaiste, przyjdę niebawem''. 
  Amen. Przyjdź, Panie Jezu! 
 
 


