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GENESIS
PffiRWSZA KSI^GA
Stworzenie swiata

pocz^tku
INaziemiQ.

i

cziowieka

stworzy}

B6g niebo

A

ziemia byla pustkowiem i chaosem; ciemnosd byia nad otchlani^,
a Duch Bozy unosil si^ nad powierzchni^ wod.
3. I rzekl Bog: Niech stanie si^ swiaI

tlosc.

stata

si?

swiatlosc.

II Kor. 4, 6
widziaf Bog, ze swiatlosc byJa
dobra. Oddzielii tedy B6g Swiatlosc od
ciemno^ci.
5. I nazwal Bog swiatlosc dniem,
a ciemnosc nazwal noc^, I nastal wiedzien pierwszy.
czor, i nastal poranek

4. I

—

6. Potem rzekl Bog: Niech powstanie
sklepienie posrod wod i niech oddzieli

wody od wod!
7.

Uczynil wi^c

nasienie wedlug rodzaju jego. I widzid
B6g, ze to bylo dobre.
13. I nastal wieczor, i nastal pora-

nek

i

2.

MOJ^ESZOWA

B6g

sklepienie,

i

od-

14.

— dzien

trzeci.

Potem rzekl B6g: Niech powstan^

j§wiatla

na sklepieniu niebios, aby odod nocy i byly znakami

dzielaly dzien

dla oznaczania p6r, dni i latl
15. Niech b?d^ §wiatlami na sklepieniu niebios, aby swiecic nad ziemi^!
I tak si? stalo.
16. I uczynil B6gdwawielkie§wiatla:
wi?ksze §wiatlo, aby rz^dzilo dniem,
i mniejsze §wiatlo, aby rz^dzilo noc^,
oraz gwiazdy.

17. I umieicil je B6g na sklepieniu
niebios, aby §wiecily nad ziemi^.
18. I rzqdzily dniem i noc^ oraz aby
oddzielaly §wiatlo§c od ciemnoici.

I widzial Bog, ze to bylo dobre.
19. I nastal wieczdr, i nastal pora-

—

dzielii wody pod sklepieniem od wod
nad sklepieniem; i tak si? stalo.

nek

nazwal B5g sklepienie niebem.
I nastal wieczor, i nastal poranek

wody mrowiem istot zywych, a ptactwo

8. I

—

n

dzien drugi.

Piotra 3, 5

Potem rzekl B6g: Niech si? zbior^
wody spod nieba na jedno miejsce
9.

i

niech

si?

ukaze suchy l^d!

I

tak

si?

stalo.

10.

Wtedy nazwal Bog suchy

l^d zie-

mi^, a zbiorowisko wod nazwal morzem. I widzial B6g, ze to bylo dobre.

Potem

rzekl Bog: Niech si? zazieleni ziemia zielon^ traw^, wydaj^c^
nasienie i drzewem owocowym, rodz^11.

cym wedlug

rodzaju swego owoc,
w kt6rym jest jego nasienie na ziemi
I tak si? stalo.
12. I wydaia ziemia ziele6, ziele wydaj^ce nasienie wedlug rodzajow jego,
i

drzewo owocowe,

w

ktdrym

jest

20.

dzieii

czwarty.

Potem rzeldBdg: Niech zaroj^

si?

niech lata nad ziemi^ pod sklepieniem
niebios!
21. I stworzyl B6g wielkie potwory
i wszelkie zywe, ruchliwe istoty, kt6rymi zaroily si? wody, wedlug ich rodzajow, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate
wedlug rodzajdw jego; i widzial B6g,

7& to bylo dobre.
22. I blogoslawil
Rozradzajcie si? i
i

wody

napelniajcie

two niech

si?

im B6g m6wi^c:
rozmnazajcie si?,
a ptac-

w morzach,

rozmnaza na ziemi!

23. I nastal wieczdr,
dzien pi^ty.
nek

—

24.

Potem

rzekl

i

nastal pora-

B6g: Niech wyda

ziemia istot? zyw^ wedlug rodzaju jej:
bydlo, plazy i dzikie zwierz?ta wedlug
rodzajow ich. I tak si? stalo.
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10
uczynil

25. I

Bog

zwierz^ta

dzikie

bydlo wedlug
rodzaju jego, i wszelkie plazy ziemne
wedhig rodzajow icb; i widzial Bog,
ze to bylo dobre.

wedhig rodzajow

ich,

i

26. Potem rzekl Bog: Ucrynmy cziowieka na obraz nasz, podobnego do
nas i niech panuje nad rybami morski-

mi

i

nad ptactwem

niebios,

nad

i

bydlem, i nad cal^ ziemi^, i nad wszelkim plazem peizaj^cym po ziemi.
IKor. 11,7
27. I stworzyl Bog cziowieka na obraz
sw6j. Na obraz Boga stworzyl go. Jako
m^zczyzn^ i niewiast^ stworzyl ich.
Mat.

19,

Mar.

4

im B6g,

i

nich Bog: Rozradzajcie si^

i

28. I blogoslawil

10,

6

do
rozmna-

rzekl

zajcie si?, i napelniajcie ziemi?, i czy6cie j^ sobie poddan^; panujcie nad
i nad ptactwem nienad wszelkimi zwierz^tami,
ktore si? poruszaj^ po ziemi!
I Mojz. 5, 1—2
29. Potem rzekl B6g: Oto daj? warn
wszelk^ roilin? wydaj^c^ nasienie na

rybami morskimi
bios,

i

calej ziemi

wszellde drzewa, ktdrych
sobie nasienie: niech b?dzie

i

1,

2

bo Pan Bog

ziele polne,

nie spuscil

deszczu na ziemi? i nie bylo cziowieka,
ktory by uprawial rol?,
tylko m^a wydobywala si? z zie6.
mi i zwilzala cal^ powierzchni? gleby,
7. Uksztaltowal Pan Bog cziowieka
z prochu ziemi i tchn^l w nozdrza jego
dech zycia, Wtedy stal si? czlowisk

A

istot^ ZyW^..

I

Potem

8.

zasadzil

Pan Bog ogrod

Edenie, na wschodzie. Tarn umiescil
cziowieka, ktorego stworzyl.
9. I sprawil Pan B6g, ze wyroslo
z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do
ogl^dania i dobre do jedzenia oraz

drzewo zycia w srodku ogrodu i drzewo
poznania dobra i zla. Obj. 2, 7; 22, 2, 14
10. A rzeka wyplywala z Edenu, aby
nawadniac ogrdd. Potem rozdzielala si?
na cztery odnogi.

Nazwa

11.

pierwszej: Piszon.

—

A

12.

zloto tego kraju jest wyborne.

Tak
mia

2. I

zostaly ukonczone niebo
oraz caly ich zast?p.

ukonczyl

Bog

w

i

zie-

siodmym dniu

i odpocz^l
dnia si6dmego od wszelkiego dziela,
Hebr. 4, 4, 10
ktore uczynil.
3. I pol^ogoslawil B6g dzien siddmy,
i poswi?cil go, bo w nim odpocz^l od
wszelkiego dziela swego, kt6rego B6g

dzielo swoje, ktore uczynil,

ii Moji. 20, 1
dokonal w stworzeniu.
4. Takie byly dzieje nieba i ziemi
dniu, kiedy
podczas ich stworzenia.

W

Pan B6g

uczynil ziemi? i niebo,
jeszcze nie bylo zadnego krzewu
5.
polnego na ziemi ani nie wyroslo zadne

A

i

kamien

Nazwa

drugiej rzeki: Gichon,
ktora oplywa caly kraj Kusz.
nazwa trzeciej rzeki Chiddekel.
14.
To ta, ktora plynie na wschod od
Asyrii. Czwart^ zas rzek^ jest Eufrat.
15. I wzi^l Pan Bog cziowieka i osadzil go w ogrodzie Eden, aby go upra13.

ta,

A

wial

i

:

strzegl.

16. I dal

rozkaz:

2

ta,

jest zloto,

To

-

To

ktora oplywa caly kraj Chawila, gdzie

Wszystkim za§ dzikim zwierz^tom
wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim plazom na ziemi, w ktorych jest
tchnienie zycia, daj? na pokarm wszystkie rosliny. I tak si? stalo.
31. I spojrzal Bog na wszystko, co
uczynil, a bylo to bardzo dobre. I nastal wiecz6r, i nastal poranek
dzie6
sz6sty.

45

w

Tarn jest zywica bdelium
onyksowy.

30.

15,

Ogrod w Edenie

owoc ma w
dla was pokarmem!
i

Kor.

Pan Bog czlowiekowi

Z kazdego

taki

drzewa tego ogrodu

mozesz jesc,
17. Ale z drzewa poznania dobra i zla
nie wolno ci jesc, bo gdy tylko zjesz
z niego, na pewno umrzesz.
18. Potem rzekl Pan Bog: Niedobrze
jest czlowiekowi, gdy jest sam. Uczyni?
mu pomoc odpowiedni^ dla niego.
19. Utworzyl wi?c Pan Bog z ziemi
wszelkie

dzikie

zwierz?ta

i

wszelkie

ptactwo niebios i przyprowadzil do
cziowieka, aby zobaczyc, jak je nazwie,
a kazda istota zywa miala mie<5 tak^
nazw?, jak^ nada jej czlowiek.
20. Nadal tedy czlowiek nazwy wszelkiemu bydlu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierz?+nm ^ ecz dla czlo-

.
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wieka nie znalazia
odpowiednia.

si^

pomoc

dia niego

zeslat

wyj^l jedno z jego zeber i wypelnil
cialem to miejsce.
z zebra, ktore wyj^i z czlowieka,
22.
uksztaltowai Pan B6g kobiet^ i przyprowadzil j^ do czlowieka.
23. Wtedy rzekl czlowiek: Ta dopiero
jest ko§ci^ z kosci moich i cialem z ciala
mojego. B^dzie si^ nazywala m^zatk^,
gdyz z m^za zostaia wzi^ta.
24. Dlatego opu§ci m^z ojca swego
i matk^ swoj^ i zl^czy sif z zon^ swoj^,
i stan^ si^ jednym cialem.

A

Mat.

19, 5

Mar.

10,

7—8

I

Kor.

6,

16

Ef. 5, 31

A

czlowiek i jego zona byli oboje
25.
nadzy, lecz nie wstydzili si^.

Upadek pierwszych

ludzi

do kobiety: Czy rzeczypowiedzial: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno warn jesc?
kobieta odpowiedziala w^zowi:
2.
Mozemy jesc owoce z drzew ogrodu,
3. Tylko o owocu drzewa, ktore jest
w srodku ogrodu, rzekl Bog: Nie
wolno warn z niego jesc ani si^ go
dotyka<5, abyscie nie umarli.
4. Na to rzekl wqz do kobiety: Na
pewno nie umrzecie,
5. Lecz B6g wie, ze gdy tylko zjecie
z niego, otworz^ si^ warn oczy i b^dziecie jak Bog, znaj^cy dobro i zlo.
6.
gdy kobieta zobaczyla, ze drzewo to ma owoce dobre do jedzenia
i ze byly mile dla oczu, i godne poz^dania dla zdobycia m^drosci, zerwala
z niego owoc i jadla. Dala tez m^zowi
swemu, kt6ry by} z ni^, i on tez jadl.
7. Wtedy otworzyly si^ oczy im obojgu i poznali, ze sq nadzy. Spletli wi^c
liscie figowe i zrobili sobie przepaski.
I rzekl

wiscie

B6g

A

dzial, ze jestes nagi? Czy jadles z drzewa, z ktorego zakazalem ci jes6?
12. Na to rzekl Adam: Kobieta, ktdr^

dales, aby byla ze mn^, dala mi
z tego drzewa i jadlem.
13. Wtedy rzeld Pan B6g do kobiety:
Dlaczego to uczynilas? I odpowiedziala kobieta: W^z mnie zwiodl i jadlam.

mi

11

A

gdy

uslyszeli szelest

Pana Boga

przechadzaj^cego si^ po ogrodzie w powiewie dziennym, skryl si^ Adam z zon^
swoj^ przed Panem Bogiem w^rdd
drzew ogrodu.
9. Lecz Pan Bog zawolal na Adama
i

rzekl

do niego: Gdzie

jestes?

Kor. 11,3

ITym.

2,

14

rzekl Pan Bog do w^za:
Poniewaz to uczyniles, b^dziesz przeklQty wsrdd wszelkiego bydla i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu
b^dziesz si^ czolgal i proch b^dziesz
jadl po wszystkie dni zycia swego!
14.

Wtedy

15. I ustanowi^ nieprzyjazn mi^dzy
tob^ a kobiety, mi^ds^ twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze

glow^, a ty uk^sisz je

w pi^t^.
Obj. 12, 17

Do

kobiety zas rzekl: Pomnoz?
twojej,
brzemiennosci
dolegliwosci
bdlach b^dziesz rodzila dzieci, mimo
to ku m^zowi twemu poci^gac<;i^ b^d^
pragnienia twoje, on za^ b^dzie pano16.

w

wal nad tob^.
17.

A

do Adama

rzekl:

Poniewaz

ushichales glosu zony swojej i jadlel
z drzewa, z ktdrego ci zabronilem,
mowi^c: Nie wolno ci jesc z niego,
przeklQta niech b^dzie ziemia z powomozole zywic si§ b^dziesz
du ciebie!
z niej po wszystkie dni zycia swego!
18. Ciernie i osty rodzi6 ci b^dzie
i
zywic si^ b^dziesz zielem polnym.

W

A

8.

on odpowiedzial: Uslyszalem

w ogrodzie i zl^klem si^,
gdyz jestem nagi, dlatego skrylem si^.
11. Wtedy rzeld Bog: Kto ci powie-

ci

A w^z byl chytrzejszy niz wszystkie
3 dzikie
zwierz^ta, ktore uczynil Pan
Bog.

A

11

szelest tw6j

Pan Bog gl^boki sen
na czlowieka, tak ze zasn^L Potem

Wtedy

21.

10.

2, 3

W

Hebr.

6,

8

pocie oblicza twego b^dziesz
jadl chleb, az wrocisz do ziemi, z ktorej
zostale§ wzi^ty; bo prochem jestes
19.

i

w proch si^ obrdcisz.

nazwal Adam zon§ swoj^ Ewa,
gdyz ona byla matk^ wszystkich zy20. I

j^cych.
21 I uczynil Pan Bog Adamowi i jego
zonie odzienie ze skor, i przyodzial ich.
22. I rzekl Pan Bog: Oto czlowiek
stal si? taki jak my: zna dobro i zlo.
Byleby tylko nie wyci^gn^l teraz r^ki
swej i nie zerwal owocu takze z drzewa
zycia, i nie zjadl, a potem zyl na wieki!
Obj. 22, 14

12
23.
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4

3,

Odprawii go wIqc Pan Bog z ogroziemi^, z ktorej

du Eden, aby uprawial
zostal wzi^ty.
24. I tak wygnal

czlowieka, a na
wschdd od ogrodu Eden umiescii cheruby i plomienisty miecz wiruj^cy, aby
strzegiy drogi do drzewa zycia.

B

I

L

B

I

A

to jest
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