BIBLIA
to jest

Pismo Święte
Starego i Nowego
Przymierza

BIBLIA
to jest

Pismo Święte
Starego i Nowego
Przymierza
Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego

Ewangeliczny Instytut Biblijny
Poznań 2018

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza
Przekład dosłowny
Wydanie drugie (elektroniczne)
© 2018 Ewangeliczny Instytut Biblijny, www.feib.pl

Tłumaczenie:
Piotr Zaremba
Odsyłacze:
Karolina J. Zaremba, Krystyna W. Wierszyłowska-Zaremba, Piotr Zaremba
Przypisy i części wstępne: Ważniejsze uwagi o przekładzie, tabele informacyjne, Miary i wagi, uwagi na temat not
wstępnych i podziału Księgi Psalmów: Piotr Zaremba
Przekład części wstępnych na język angielski: Karolina J. Zaremba
Redakcja naukowa:
Robert Merecz, Karolina J. Zaremba
Konsultacja polonistyczna:
Ewa i Andrzej Seweryn, Marta Tylenda-Wodniczak, Karolina J. Zaremba
Obróbka elektroniczna: Łukasz Czarniecki
Skład i projekt okładki: Łukasz Wodniczak
Mapy: Paweł Kozłowski, Robert Mieniok, Piotr Zaremba
Ilustracje: Emilia Maciejewska
Sponsor przekładu: In Touch Mission International
All Rights Reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie całości lub fragmentów książki w mediach
każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.
ISBN: 978-83-62242-84-9 – wydanie elektroniczne (PDF)

OD WYDAWCÓW
Słowo zaproszenia
Trzymasz w ręce nie tyle Księgę, co bibliotekę sześćdziesięciu sześciu Ksiąg
Starego i Nowego Przymierza. Uwiecznione w nich słowa wkraczały w ludzką
rzeczywistość stopniowo, na przestrzeni bodaj tysiąca czterystu lat, aby w końcu
znaleźć potwierdzenie i pełny wyraz w Słowie, które stało się ciałem, w Jezusie
Chrystusie.
Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji.
Tymczasem mają one służyć pogłębianiu relacji. Obserwując wzmożone wysiłki
współczesnych sobie uczonych, Pan Jezus Chrystus podsumował: „Zagłębiacie
się w Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, podczas gdy one
składają świadectwo o Mnie. A jednak nie chcecie przyjść do Mnie, aby zyskać
życie.”
Trudno o lepsze ujęcie sprawy. Jeśli na kartach tych Pism zamierzasz szukać
przede wszystkim racji, to zapewne ją znajdziesz, jak wielu innych – na własną
miarę, jednym na pociechę, drugim na przekór. Może tej racji zechcesz bronić,
a nawet za nią umrzeć. Jeśli jednak dzięki tej Księdze nie nawiążesz relacji
z Osobą, z Panem wszechrzeczy, Jezusem Chrystusem, jeśli On sam nie stanie się
rdzeniem Twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje, możesz rozminąć się
z prawdziwym życiem.
Księga ta nie należy do łatwych. I dobrze. Szczerzej przyjdą Ci słowa: „Panie,
otwórz mi oczy na to, co na tych kartach czytam, a to, co zrozumiem, zastosuję
w życiu.” Przy takiej postawie doznasz czegoś szczególnego: zauważysz, że
Pismo Święte jest Księgą, którą czyta się w obecności jej Autora. Na tym polega
wyjątkowość tej Księgi – i przygoda, do której Cię zapraszamy.
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FROM THE PUBLISHERS
You are invited!
What you have in your hands is not just one book, but rather a whole library of
sixty-six books that together make up the Holy Scriptures of the Old and the New
Testament. The words in these books took their time entering the human reality.
About a thousand four hundred years, in fact. And then, at last, they found their
full confirmation and expression in the Word who became flesh – in Jesus Christ.
Some people use this library as a handbook for formulating the right answers.
But its goal was to point to the right Person. Looking at the desperate efforts of
his contemporaries, the Lord Jesus Christ said once, “You search the Scriptures
because you think that in them you have eternal life; and it is they that bear
witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life.”
We couldn’t say it better. If you study the Scripture to find the right answers,
you’ll probably succeed. Many people did, each in their own way, to comfort some
and spite the others. You may feel like defending these answers, maybe even die
for them. But if you don’t allow this Book to lead you into a relationship with the
right Person, the Lord of all, Jesus Christ, if He doesn’t become the core of your
life, it may very well happen that armed with the right answers, you will miss out
on the right place for your eternal existence.
This Book is not an easy one. But that’s good. You’ll be honestly motivated to
pray, “God, open my eyes to what I read here, and what I understand, I’ll put into
practice.” With such an attitude, you’ll feel something special – you’ll realize the
Bible is a book you read in the presence of its Author. That’s the beauty of this
Book – and the adventure we invite you to embark on.
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WSTĘP
Plan Wstępu
Niniejszy Wstęp dzieli się na cztery części:
• Część 1 to informacje o Biblii, to jest Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza jako publikacji.
• Część 2 to dane o tekście źródłowym i kryteriach doboru wariantów tekstowych.
• Część 3 to dane o cechach szczególnych
przekładu.
• Część 4 to informacje o układzie treści
i szczegółach redakcji technicznej.
Taki plan powinien pomóc Czytelnikom:
• powiązać niniejszą publikację z innymi
publikacjami Ewangelicznego Instytutu
Biblijnego (EIB);
• dowiedzieć się o jej celach, przeznaczeniu i wartościach;
• poznać źródła tekstów wyjściowych i kryteria doboru ich wariantów;
• uchwycić cechy szczególne przekładu;
• ułatwić korzystanie z publikacji.
Część 1:
Biblia, to jest Pismo Święte Starego
i Nowego Przymierza jako publikacja
Przekład dosłowny
i przekład literacki EIB
Niniejsze, pierwsze wydanie Biblii, to jest
Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym jest drugim
powstającym w ramach polskiego chrześcijaństwa ewangelicznego dziełem przekładu Pisma Świętego z języków oryginalnych.
Powiązane jest ono z przekładem literackim EIB o podobnym tytule.1 Oba te przekłady powstawały jednocześnie. Wydany
wcześniej przekład literacki powstawał na
bazie niniejszego przekładu dosłownego,
a jednocześnie spostrzeżenia poczynione
w trakcie tworzenia przekładu literackiego
i po jego wydaniu przyczyniały się do ulepszania przekładu dosłownego. W kolejnych
1

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego
Przymierza. 2016 i 2017. Poznań: Ewangeliczny
Instytut Biblijny, Liga Biblijna w Polsce.

wydaniach obu przekładów związek ten zostanie utrzymany.
Cele publikacji przekładu dosłownego
Publikacja przekładu dosłownego spełnia
następujące cele:
1. dostarcza tłumaczenia, które jest równie wierne przesłaniu oryginału jak każdy dobry przekład, lecz mniej niż przekład
literacki odbiega od tekstu wyjściowego
w zakresie zachowania odpowiedniości
części mowy przy jednoczesnym zachowaniu wymogów składni, frazeologii, a tam,
gdzie to mogło być istotne, nawet kolokacji;
2. dostarcza tłumaczenia, które zwięźle
przedstawia bogactwo wariantów tekstu
wyjściowego wraz z ich znaczeniem w języku polskim;
3. daje dostęp do dzieła, które może służyć jako stosunkowo zwięzły przekład,
a zarazem komentarz lingwistyczno-tekstowy przydatny w pracy nad tekstem biblijnym podejmowanej w pojedynkę, na
przykład w trakcie przygotowywania kazania, lub grupowo, na przykład w gronie
rodziny, przyjaciół czy uczestników życia
wspólnoty wiernych;
4. daje dostęp do dzieła, które jako przekład eklektyczny, omówiony w dalszej części Wstępu, unaocznia złożoność dziejów
tekstu biblijnego i przez to pozwala Pismom Świętym wyraźniej składać świadectwo o sobie samych;
5. daje dostęp do dzieła, które ma intrygować, wywoływać twórczy niepokój
i przez to budzić nieodparte pragnienie
przedsiębrania tego, co trudne, dociekania
tego, co zawiłe, mierzenia się z pytaniami
wciąż pozostającymi bez odpowiedzi, stawania w bezsile, upokorzeniu, a nawet rozpaczy wobec Tego, za którego sprawą te Pisma zostały spisane, były przekazywane
i redagowane i którego można by w najściślejszym sensie uznać za Autora tych Pism,
Nauczyciela ich prawd i Sprawcę egzystencjalnej przemiany tych wszystkich, dla których stał On się Perłą Najdroższą – Pana Jezusa Chrystusa.

IX
Adresaci przekładu dosłownego EIB
Przekład dosłowny podany w niniejszej publikacji, choć powstał w ramach polskiego
chrześcijaństwa ewangelicznego, nie został
stworzony z zamiarem dostarczenia przekładu wyznaniowego. Stąd, jako głos tej
części chrześcijaństwa, adresowany on jest
do całego społeczeństwa, szczególnie jednak do osób:
• zainteresowanych głębszym poznaniem
Pisma Świętego oraz kultury czasów,
które je wydały;
• zajmujących się, w każdej formie i zakresie, nauczaniem, wychowaniem, kaznodziejstwem i duszpasterstwem;
• studiujących w każdym trybie i zakresie;
• zainteresowanych głosem na rzecz stałego ubiblijniania chrześcijaństwa.
Wartość przekładu dosłownego EIB
Wartość niniejszego przekładu nie ogranicza się do walorów tekstu samego tłumaczenia zawartego w kolumnach. Obejmuje
ona również, w pierwszym rzędzie, przypisy, których jest około dwudziestu tysięcy, a następnie odsyłacze do innych fragmentów biblijnych, których są dziesiątki
tysięcy.
Ważne znaczenie dla zrozumienia Pisma Świętego mają też wiadomości wstępne, podawane na początku każdej księgi, oraz mapy i inne dodatki zamieszczone na końcu publikacji, choć łączą się one
z przetłumaczonym tekstem w mniejszym
stopniu.
Dla Czytelników szczególnie zainteresowanych przewidziano części: Literatura
i uwagi do wersetów Pisma Świętego oraz Literatura, omówione w części Jak korzystać
z przekładu dosłownego.
Z niniejszego przekładu warto korzystać
wraz z przekładem literackim EIB. Przekłady te wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają. Warto też, co oczywiste, jak najczęściej i w jak najszerszym zakresie odwoływać się do tekstu greckiego, hebrajskiego i aramejskiego Pisma Świętego oraz do
wszelkich źródeł mogących przyczynić
się do lepszego zrozumienia słownictwa,
składni i kultury, których Pismo Święte jest
owocem. Jest to szczególnie ważne, gdy
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weźmie się pod uwagę, że powstawało ono
na przestrzeni dziejów porównywalnych
z historią literatury polskiej.
Część 2:
Tekst źródłowy i kryteria doboru
wariantów tekstowych
Tekst źródłowy Nowego Przymierza
Podstawą prac przekładowych ksiąg Nowego Przymierza był tekst i aparat krytyczny
zawarty zarówno w dwudziestym siódmym,
jak i w dwudziestym ósmym wydaniu Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (NA27 i NA28, odpowiednio: 1993 i 2012,
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft).
Tekst Listów Powszechnych zweryfikowano w oparciu o NA28, jako że tylko w obrębie tych Listów wydawcy wspomnianego
tekstu greckiego dokonali zmian w oparciu o nowo opracowaną wytyczną, tzw.
metodę genealogii spójnych wariantów
(ang. Coherence-Based Genealogical Method, w skrócie CBGM). Zgodnie z tą nazwą
opiera się ona na statystycznej spójności
pomiędzy wariantami potencjalnego poprzednika danego świadectwa tekstowego a wariantami jego niekoniecznie bezpośredniego następnika. Metoda ta przywraca w tekście głównym NA28 miejsce tym
wariantom tekstowym, które – jako późniejsze – znajdowały się w aparacie krytycznym NA27.
W ten sposób tekst grecki najnowszego wydania Novum Testamentum Graece
w obrębie Listów Powszechnych zbliżył się
do Tekstu większościowego.
Tekst źródłowy Starego Przymierza
Tekstem źródłowym dla przekładu ksiąg
Starego Przymierza były: Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS),1 Biblia Hebraica Quinta (BHQ)2 (w zakresie ksiąg opublikowanych, to jest Księgi Powtórzonego
Prawa, Księgi Sędziów, Ksiąg Pięciu Megilot, Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza oraz
1
2

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1997. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft.
Biblia Hebraica Quinta. 2004-2011. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft.
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Proroków Mniejszych), Pięcioksiąg Samarytański (PS),1 tekst zwojów znad Morza
Martwego (ZMM)2 w zakresie ksiąg biblijnych oraz tekst Septuaginty (G) w zakresie
hebrajskiego Tanach.3
Kryteria doboru wariantów
do tekstu głównego przekładu
Przekład dosłowny EIB, jak większość
współczesnych przekładów, jest przekładem eklektycznym, to jest opartym na wielu źródłach tekstu hebrajskiego, z mniejszymi fragmentami aramejskimi, i tekstu
greckiego. Ten rodzaj przekładu narzuca
potrzebę ustalenia kryteriów doboru wariantów tekstowych zaświadczonych w rozlicznych źródłach.
Przy wyborze wariantów tekstowych do
tekstu głównego niniejszego przekładu
kierowano się trzema ogólniejszymi kryteriami i sześcioma węższymi względami.
Trzy kryteria to:
1. kryterium większego wglądu w złożoność tekstu biblijnego (k w);
2. kryterium większej zrozumiałości tekstu dla odbiorcy przekładu (k z);
3. kryterium językowe (kj).
Kryterium pierwsze i drugie opiera się na
obserwacji, że wszystkie świadectwa tekstowe Pisma Świętego są ważne, składają
się na skarb kościoła i stanowią przyczynek
do pełniejszego zrozumienia jego dziejów
i przesłania. Trafność tej obserwacji znajduje uzasadnienie w obecnym stanie badań
nad tekstem dostępnych nam świadectw.
Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dawanie w tekście głównym miejsca wariantom zapewniającym szersze
spojrzenie na różnorodność świadectw tekstowych, a jednocześnie skutkującym bardziej zrozumiałym przekładem. Kryterium
trzecie odzwierciedla oczywistą zasadę tłumaczenia z oryginału, a nie z jego przekładu. Stąd w przypadku Starego Przymierza
1
2
3

Samaritan Pentateuch Edited to MS 6 of the
Shekhem Synagogue. 1994; 2015, Accordance 11.
Discoveries from the Judean Desert. 1955-2002.
Oxford: Claredon Press.
Septuaginta: (1) Rahlfs, A. 1979. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft; (2) Ziegler J. 19312006. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.

X
pierwszeństwo dawano pismom oryginalnie hebrajskim, z ich aramejskimi fragmentami, należącym do hebrajskiego Tanach.
Jednak ze względu na stan i naturę tekstu
spółgłoskowego Starego Przymierza w możliwie jak największym zakresie starano się
uwzględnić odpowiadające mu pisma Septuaginty. W przypadku Nowego Przymierza
pierwszeństwo dawano pismom greckim,
nie umniejszając znaczenia jego starożytnych przekładów. W przypisach zwracano
też uwagę na możliwe wyniki tłumaczenia
tekstu greckiego na język hebrajski.
W ramach wymienionych kryteriów kierowano się dodatkowo sześcioma względami, odpowiadającymi, poza piątym i szóstym, kryteriom przyjmowanym w krytyce tekstu i odzwierciedlonym we współczesnych przekładach Pisma Świętego na języki narodowe.
Sześć względów to:
1. wzgląd starożytności wariantu (ws),
korespondujący z omówionym dalej lectio
ante potior;
2. wzgląd objętości wariantu (wo), korespondujący z omówionym dalej lectio brevior potior;
3. wzgląd trudności wariantu (wt), korespondujący z omówionym dalej lectio difficilior potior;
4. wzgląd logiczności wariantu (wl), dający pierwszeństwo tym wariantom, w których użyte słowa lub konstrukcje są bardziej logiczne;
5. wzgląd pierwszeństwa myśli Nowego
Przymierza przed Starym (wp), w myśl którego tam, gdzie to miało znaczenie, trzymano się zasady wyjaśniania Starego Przymierza Nowym;
6. wzgląd duchowego dziedzictwa (wd),
zgodnie z którym w tekście głównym dano
miejsce wariantom z reguły nie uwzględnianym w tekście głównym przekładów
stosujących kryteria krytycznych opracowań tekstów wyjściowych. Za daniem miejsca tym wariantom przemawia spostrzeżenie, że ich umieszczanie w przypisach powoduje, że całkowicie znikają z wydań Pisma Świętego, które przypisów nie publikują i w ten sposób odcinają Czytelników
od duchowego dziedzictwa kościoła.

XI
Zastosowanie przedstawionych kryteriów i względów jest, za pomocą podanych
skrótów, zaznaczone w ważniejszych miejscach w przypisach.
Podane wyżej rozstrzygnięcia wymagają dodatkowego komentarza. Tekst biblijny podany w wyszczególnionych w niniejszym Wstępie źródłach został przygotowany w oparciu o założenia i kryteria przyjęte
przez stojące za nimi grona biblistów. Założeniom tym i kryteriom można podporządkować także proces tłumaczenia, ale można je zmodyfikować lub ustalić inne. W zależności od przyjętych kryteriów można na
przykład otrzymać przekłady homogeniczne, to znaczy oparte na jednym źródle, albo
eklektyczne, oparte na twórczym wykorzystaniu wielu źródeł. W pierwszym przypadku pełniejszy wgląd w bogactwo świadectw tekstowych byłby sprawą tysięcy
przekładów na język polski. Ich czytelnicy
mogliby je sobie porównywać i zestawiać
we własnym zakresie. W drugim przypadku pełniejszy wgląd mógłby być sprawą
jednego dzieła, z tekstem głównym wyrażającym określone założenia i kryteria oraz
z bardziej lub mniej rozbudowanym aparatem krytycznym. Niniejszy przekład jest
właśnie wyrazem tej drugiej możliwości.
Przekład dwudziestu czterech ksiąg hebrajskiego Tanach, czyli trzydziestu dziewięciu ksiąg Starego Przymierza, jako
eklektyczny, nie jest konsekwentnym tłumaczeniem tekstu masoreckiego (MT) podanego w BHS. Znalazły w nim odzwierciedlenie również warianty tekstowe BHQ, PS,
ZMM i G.
Takie podejście uzasadnione jest trzema
względami: (1) Odkrycie zwojów znad Morza Martwego rzuciło nowe światło na tekst
masorecki, a przez to na Septuagintę, która
dzięki temu zyskała na znaczeniu. (2) Sama
Septuaginta, pojmowana w tych rozważaniach jako grecki przekład ksiąg Biblii hebrajskiej, podobnie jak niniejszy przekład
nie jest konsekwentnym tłumaczeniem
tekstu masoreckiego w takiej formie, w jakiej podaje go BHS. Tekst Septuaginty jest
w niektórych przypadkach bardziej zgodny z tekstem manuskryptów znad Morza
Martwego, a w co najmniej dwóch przy-
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padkach, być może z tekstem dokumentów
dziś już nieznanych. Jest to o tyle ważne,
że z Septuaginty korzystali autorzy Nowego Przymierza. (3) Konsekwentne przekładanie tekstu masoreckiego czasem niepotrzebnie wprowadza do Pisma Świętego
Starego i Nowego Przymierza rozbieżności znaczeniowe, co jest szczególnie ważne
w przypadku cytatów tego tekstu w Nowym
Przymierzu.
Przekład dwudziestu siedmiu ksiąg Nowego Przymierza jest również eklektyczny,
podobnie jak tekst podany w NA27, NA28,
w Tekście Przyjętym czy Większościowym,
lecz odzwierciedla inne niż w przypadku
tych dzieł kryteria doboru tekstu głównego
– wyżej podane.
Ogólnie rzecz biorąc, kryteria rządzące doborem tekstu głównego mogą kształtować się od najprostszych, na przykład:
tekst główny jest przekładem takiego
a takiego manuskryptu, do bardziej złożonych, na przykład dwunastu, przyjętych
przez biblistów stojących za tekstem greckim NA27 i NA28 i omówionych w publikacji The Text of the New Testament1 oraz na
stronach wstępnych NA28.
Cokolwiek upraszczając, da się stwierdzić, że kryteria, których wyrazem są przekłady Pisma Świętego ostatnich dziesięcioleci, można sprowadzić do pięciu, z którymi wiąże się cechę obiektywności: (1) wiek
wiariantu: im starszy, tym lepszy (lectio
ante potior); (2) język wariantu: hebrajski i aramejski w przypadku pism Starego
Przymierza, grecki w przypadku pism Nowego Przymierza; (3) długość wariantu: im
krótszy, tym lepszy (lectio brevior potior);
(4) zrozumiałość wariantu: im trudniejszy,
tym lepszy (lectio difficilior potior); (5) wyjaśnialność wariantu: za lepszy może uznany być ten, który da się bardziej przekonywująco wyjaśnić przez inne warianty, oczywiście przy zachowaniu zgodności z kontekstem i świadectwami zewnętrznymi.
1

Aland K. i B. 1995. The Text of the New Testament. An Introduction to the Critical Editions
and to the Theory and Practice of Moder Textual Criticism. Grand Rapids: Eerdmans, 280281.
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Z wymienionych pięciu kryteriów tylko trzy pierwsze można by uznać za obiektywne, ale nawet ich nie można stosować
bez zastrzeżeń; zatem i one są cokolwiek
subiektywne. Kryteria te skutkują tekstem
trudniejszym do zrozumienia. Nie stanowi to większego problemu dla biblistów.
Utrudnia natomiast zrozumienie tekstu
Czytelnikom mniej obeznanym z przedmiotem. Skoro bardziej zainteresowani
spośród nich i tak, w poszukiwaniu zrozumienia, siegają do przypisów i komentarzy,
dlaczego nie uławić życia im i wszystkim
innym, podając w tekście głównym tekst
jaśniejszy, a w przypisach kwestie trudniejsze – dla tych, którzy gustują w rzeczach zawiłych i z zasady odwołują się do
przypisów i komentarzy? Takie ułatwienie
uznano za zasadne i dlatego niniejszy przekład, ze swoimi kryteriami i względami,
jest jego wyrazem.
Kilku uwag wymaga także kryterium językowe (kj), to jest udzielenie pierwszeństwa, w przypadku Starego Przymierza,
pismom oryginalnie hebrajskim, z fragmentami aramejskimi, należącym do hebrajskiego Tanach. Kryterium to z jednej
strony nie budzi zastrzeżeń – tłumaczy się
z tekstów oryginalnych, a nie z ich przekładów. Z drugiej jednak strony cieniem rzuca się na nie fakt, że autorzy Nowego Przymierza w większości przypadków cytowali z Septuaginty, poświadczając tym samym, że ich „oryginałem” był tekst grecki, nie hebrajski. W niniejszym przekładzie
tekst Septuaginty jest poważnie brany pod
uwagę, choć przyszłość może pokazać, że
wciąż w zbyt małym zakresie.
Przy tej okazji warto dotknąć sprawy
składu, lub kanonu, Starego Przymierza.
Pismo Święte nigdzie bezpośrednio nie podaje składu własnych ksiąg. Choćby za wytyczną uznać słowa z Mt 23:35 (Łk 11:51),
wskazujące na Tanach, to i tak samo przywiązanie autorów Nowego Przymierza do
Septuaginty i ich obeznanie z księgami
niekanonicznymi przemawiają za tym, że
sprawa składu ksiąg Starego Przymierza
była dla nich kwestią otwartą na tyle, że
współczesny Czytelnik powinien również
być zarówno z Septuagintą, jak i z księgami

niekanonicznymi jak najlepiej zaznajomiony. Przemawia za tym dodatkowo historia
kształtowania się kanonu.
W Nowym Przymierzu istnieją wyraźnie
przesłanki, by objawienie się Boga w Chrystusie Jezusie traktować jako najważniejsze, jako klucz do zrozumienia Starego
Przymierza. By się o tym przekonać, wystarczy odwołać się choćby do takich fragmentów jak: J 1:18; 14:5-17; 1Kor 15:1-15 i Hbr
1:2. W związku z tym, w tych przypadkach,
gdzie miało to znaczenie, trzymano się zasady wyjaśniania Starego Przymierza Nowym. Jednym z tego przykładów jest przetłumaczenie Ha 2:4 zgodnie z myślą apostoła Pawła zawartą w Liście do Rzymian
(Rz 1:16-17), tj. sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie zgodnie z myślą, powiedzmy, Peszeru do Księgi Habakuka, tj. sprawiedliwy
z wierności żyć będzie, choć takie tłumaczenie też byłoby uzasadnione.
Część 3:
Cechy szczególne przekładu
Przekład dosłowny – jak to rozumieć?
Przekład dosłowny w odniesieniu do niniejszej publikacji należy rozumieć jako dzieło
wyrażające troskę o to, by tam, gdzie to możliwe, jedno słowo w języku źródłowym tłumaczyć jednym słowem w języku polskim,
przy zachowaniu odpowiedniości części
mowy oraz uwzględnieniu zasad składni.
W powyższym zdaniu warto skomentować zastrzeżenie: tam, gdzie to możliwe, bo
nie wszędzie jest to możliwe. Na przykład,
nie da się przetłumaczyć determinatywów
języka hebrajskiego ani rodzajników języka
greckiego. W języku polskim nie mają one
odpowiednika. Czasem obecność tej części mowy w tekście wyjściowym można zaznaczyć w inny sposób w przekładzie, ale
nie zawsze jest to możliwe bez skutków dla
znaczenia.
Poza tym istnieją przypadki, w których trzymanie się podanej zasady równoważności mogłoby razić lub wprowadzać
w błąd. Dotyczy to na przykład terminów
lub form zaliczanych w języku polskim
do przestarzałych. Choćby były one przydatne, jak na przykład czas zaprzeszły czy
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imiesłowy uprzednie, w niektórych przypadkach sprawiałyby wrażenie zbyt staroświeckich, a nawet mogłyby zostać niewłaściwie zrozumiane.
W końcu, w kontekście rozważanego zastrzeżenia, należy powiedzieć o wprowadzaniu do przekładu słów nie mających odpowiednika w tekście źródłowym. Bywa
to czasem konieczne. W tych przypadkach
koniecznych starano się to wprowadzenie
zaznaczać, ujmując dodane słowa w nawiasy kwadratowe. Jednak dla uniknięcia
rażąco częstego wprowadzania ich do tekstu nie czyniono tego w każdym przypadku. Nie stosowano zatem nawiasów kwadratowych w przypadku metonimii. W ramach tej figury stylistycznej jednym i tym
samym słowem określona bywa cała sfera
pojęć należących do określanej dziedziny.
Grzechem, na przykład, nazwana jest też
ofiara za grzech. Ściśle rzecz biorąc, należałoby więc w nawiasach kwadratowych
umieszczać słowa: ofiara za. Język hebrajski pełen jest też zdań nominalnych. Chcąc
być skrupulatnym, należałoby w nawiasach kwadratowych umieszczać każdy wymagany w języku polskim i warunkowany
kontekstem czasownik. Nawiasów zatem
mogłoby być „niepokojąco” wiele.
Inną, choć związaną z nawiasami sprawą, są przypadki, w których dla jednego
słowa w języku wyjściowym brak odpowiadającego mu jednego słowa w języku
polskim. Wybór, które z dodatkowych słów
umieścić w nawiasie kwadratowym, byłby
czysto umowny. Można by w takich przypadkach wszystkie słowa wiązać łącznikami, ale na gruncie polskim to również mogłoby razić,1 lub – co poważniejsze – czynić
przekład mniej czytelnym.
Ostatnim szczególnym zagadnieniem,
w obrębie którego stosowanie nawiasów
kwadratowych byłoby sporne, są idiomy.
Tłumaczeniu idiomów poświęcony jest jednak odrębny wywód o tym tytule w czwartej części Wstępu.
1

W języku angielskim istnieje w tym względzie
większa tolerancja, zob. The Amplified Bible,
1965, Michigan: Zondervan, np. long-promised (Ef 1:13), native-born (Ef 5:8).
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Na koniec należy podkreślić, że przekład
dosłowny nie jest przekładem interlinearnym, w którym słowa w języku wyjściowym, umieszczonym w jednej linii, podpisane są słowami w języku polskim, umieszczonym w następnej linii. Takie przekłady
nie są w stanie spełnić wymogów składni
i powinny być raczej uznawane za, skądinąd przydatne, uproszczone słowniki,
a nie przekłady właściwe, to znaczy takie,
które poza leksykonem uwzględniają również kontekst i składnię.
Przekład dosłowny a przekład literacki
Scharakteryzowany wyżej przekład dosłowny tym różni się od przekładu literackiego zaproponowanego przez EIB,
że w przypadku tego drugiego w procesie tłumaczenia starano się język greckiego, hebrajskiego i aramejskiego oryginału
w większym stopniu podporządkować wymogom języka polskiego. Na przykład tylko w wyjątkowych przypadkach, jak Rz
1:18 czy 1J 5:16, zastosowano nawiasy kwadratowe dla zaznaczenia dodania słów nie
występujących w tekście oryginalnym. Ściślej też rugowano formy przestarzałe. Nie
zawsze, choć bez jakiegokolwiek zmieniania znaczenia tekstu, trzymano się zasady tłumaczenia jednego słowa w tekście
wyjściowym jednym słowem w języku polskim. Różnica między oboma przekładami
jest zatem raczej ilościowa niż jakościowa.
Dosłowność, literackość
a wierność przekładu
Przy rozważaniach nad dosłownością i literackością może pojawić się pytanie o wierność przekładu, to znaczy: który z przekładów jest wierniejszy, dosłowny czy literacki? Odpowiedź na to pytanie zależy od
przedmiotu wierności. Jeśli za przedmiot
wierności uznać na przykład zachowanie
odpowiedniości w sferze części mowy, to
przekład dosłowny wypadnie jako wierniejszy. Ale jeśli przedmiotem wierności uczynić odpowiedniość znaczenia formułowanych w obu językach myśli, odpowiedniość
reakcji na takie ich sformułowanie lub odpowiedniość w odniesieniu do ich idiomatyczności, to wierniejszym może okazać się
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odpowiednio przekład literacki, dynamiczny lub idiomatyczny. Właśnie dlatego ten,
komu zależy na dogłębnym zrozumieniu Pisma Świętego, a nie jest w stanie uczyć się
języków biblijnych, powinien korzystać ze
wszystkich przekładów, mając na uwadze
swoistość każdego z nich.
Jeśli chodzi o wymienione wyżej przekłady EIB, to oba są wierne w obrębie własnych
cech. Literackość przekładu EIB odnosi się
głównie: (1) do realiów życia codziennego;
(2) do narracji historycznych i geograficznych (jak na przykład w Dziejach Apostolskich); (3) do stosowania zaimków zamiast
powtarzania tych samych słów lub do wtrącania imion autorów wypowiedzi tam, gdzie
brak tego mógłby zamazywać znaczenie tekstu; (4) do przekładu idiomów (choć kulturowe ich brzmienia zostały podane w przypisach); (5) do podziału czasem bardzo długich i trudnych do zrozumienia zdań na
krótsze, bez szkody dla sensu wypowiedzi.
Dosłowność a konsekwencja
w przekładzie tych samych słów
Wydawałoby się, że w przekładzie dosłownym słowa języka wyjściowego powinny być tłumaczone na język polski zawsze
w ten sam sposób. Taka praktyka byłaby
jednak błędna – i słusznie jest za taką uważana. Powszechnie wiadomo, że w każdym
przypadku tłumaczeniem słowa rządzi
kontekst. Te same słowa w różnym kontekście mogą mieć różne znaczenie. Przykładów tego można by podać setki. Być może
najbardziej wymownym jest greckie słowo pistis, które w zależności od kontekstu
może oznaczać wiarę, ufność i wierność.
Oznajmujący charakter etyki
Daje się zauważyć, że zalecenia etyczne
Nowego Przymierza mają charakter oznajmujący w przeciwieństwie do rozkazującego. Wskazuje się nam na to, co powinno
leżeć w granicach naszych możliwości, co
możemy jako ludzie w Chrystusie. Daje to
o sobie znać szczególnie w pismach apostoła Pawła, ale nie tylko. Czynią to również
Ewangeliści, akcentując, że Pan Jezus wzywa swych uczniów do postępowania szczególnego, niepospolitego, będącego rezulta-

tem wolnej decyji. Ten oznajmujący, zachęcający, wręcz estetyczny wymiar zaleceń
etycznych starano się oddawać słowami,
które na taki wymiar wskazują, np. przymiotnikami: piękny, szlachetny, wspaniały
zamiast dobry, który w języku polskim częściej wyraża zgodność z normą prawną.
Z oznajmującym wymiarem etyki łączy
się słownictwo apostoła Pawła wyrażające
wymiar rzeczywistości w Chrystusie. Słownictwo to tłumaczono bez wyjaśniających
uproszczeń nawet w przekładzie literackim, założono bowiem, że po przeczytaniu
wszystkich pism apostoła jego myśl stanie
się dla Czytelnika jasna.
W tym kontekście należy zaznaczyć, że
rozróżniono wyrażenie wiara w Chrystusa
(gr. pistis eis Christon) od wyrażenia wiara Chrystusa (gr. pistis Christou). To drugie
tłumaczono jako zawierzenie lub zaufanie
Chrystusowi.
Trudniejsza terminologia
Biorąc pod uwagę związek przekładu dosłownego z literackim oraz zakładając korzystanie przez Czytelników z obu, starano się, aby tam, gdzie ma to znaczenie
dla szerszego spojrzenia na sprawę, w obu
przekładach występowały różne określenia tych samych urzędów, ról, postaw
i miejsc. W przekładzie dosłownym zarezerwowano miejsce dla określeń trudniejszych, takich na przykład jak: biskup, prezbiter, diakon, bojaźń, hades, szeol, gehenna. Określenia te wymagają sięgnięcia do
przypisów, słowników i podręczników.
Jeśli chodzi o termin Słowo, hbr. ( ָּד ָברdawar), gr. λόγος (logos), tam, gdzie termin
ten określa wolę Bożą wyrażoną w Prawie,
obietnicy lub proroctwie, pisano go wielką
literą; gr. ῥῆμα (rhema), mające nieraz także
znaczenie słowa, pisano małą literą.
Część 4:
Układ treści i szczegóły formalne
Przypisy
Przypisy stanowią ważną część niniejszej
publikacji. Jest ich około dwudziestu tysięcy. Wartość tej publikacji łączy się w ogromnej mierze z przypisami.

XV
Treścią przypisów są:
1. Warianty tekstowe wraz z ich tłumaczeniem na język polski, chyba że charakter wariantu tekstowego nie wymagał takiego tłumaczenia, np. gdy przedmiotem
wariantu był determinatyw lub synonim
nie mający w języku polskim osobnego
odpowiednika.
2. Inne możliwe tłumaczenia tych samych słów lub wyrażeń.
3. Wiadomości z dziedziny historii, kultury i języka, ze stosownymi omówieniami.
4. Uwagi mające znaczenie dla rozwoju
życia w Chrystusie i dla pogłębienia więzi
z Nim — szczególnie w Nowym Przymierzu.
W przypisach podawano wyraźnie tylko skróty nazw źródeł tekstu wyjściowego,
źródłowego, np. BHS, PS, G. Innych not bibliograficznych nie podawano, lecz zaznaczono ich obecność za pomocą odsyłacza
z indeksem „L”, np. J 3:16L. Odsyłacz z tym
indeksem kieruje do odrębnej publikacji,
zatytułowanej Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego. Uwagi na jej temat zostały zawarte poniżej, w części Literatura
pomocnicza przekładu.
Jeśli chodzi o zakres odwoływania się
do wariantów tekstowych wymienionych
wyższej, w punkcie 1, to nie jest on jeszcze identyczny w odniesieniu do poszczególnych ksiąg. Pozostaje to sprawą przyszłych wydań. Uwzględniono jednak niemal wszystkie warianty PS, a w przypadku Księgi Psalmów, Izajasza, Jeremiasza
i Proroków Mniejszych niemal wszystkie
warianty ZMM. W ogromnym, szczegółowo zaznaczonym zakresie uwzględniono
warianty G, a jeśli nie uwzględniono ich
w pełni, to tylko dlatego, że w przypadku niektórych ksiąg ich pełne uwzględnienie musiałoby poskutkować osobną
publikacją.
Co do uwag mających znaczenie dla rozwoju życia w Chrystusie i dla pogłębienia więzi z Nim, wspomnianych powyżej,
w punkcie 4, starano się uwzględniać te,
które mogą być wysnute z prostego znaczenia tekstu biblijnego. Zdawano sobie przy
tym sprawę z płynności granicy między
tym, co biblijne, a tym, co teologiczne lub
wyznaniowe, oraz z nieostrości w kwestii

WSTĘP
tego, co można zaliczyć do spraw pogłębiających życie w Chrystusie, a co już nie.
Literatura pomocnicza przekładu
Literaturę pomocniczą przekładu stanowią
dwie odrębne publikacje: Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB oraz Literatura przekładu Biblii,
to jest Pisma Świętego Starego i Nowego
Przymierza.
Pierwsza z wymienionych publikacji
spełnia dwa cele: (a) zmniejsza objętość
przypisów pod tekstem biblijnym dzięki
przeniesieniu do niej skróconych not bibliograficznych i bardziej szczegółowych
uwag; (b) pozwala na częstsze uaktualnianie not bibliograficznych i uwag bez potrzeby równie częstego uaktualniania składu samego tekstu biblijnego.
Druga z wymienionych publikacji zawiera pełne noty bibliograficzne dzieł i artykułów użytych w czasie przekładu Pisma
Świętego.
Informacje o kolejnych wydaniach lub
aktualizacjach obu wymienionych publikacji będą podawane do publicznej wiadomości zarówno przez EIB, jak i przez
wszystkie współpracujące z nim instytucje.
Skróty
Pojawiające się w przypisach skróty zostały wyjaśnione w części Wykaz skrótów
i oznaczeń. Starano się, aby nie odbiegały
one od form, które upowszechniły się dzięki wcześniejszym publikacjom z dziedziny
biblistyki – również internetowym. Szczególnie zainteresowani z pewnością skorzystają, zaopatrując się w publikacje wyszczególnione w części Tekst źródłowy Nowego Przymierza i Tekst źródłowy Starego
Przymierza, czy to w formie książkowej, czy
elektronicznej.
Kursywa
Kursywą zaznaczono:
1. W tekście głównym Nowego Przymierza, cytaty ze Starego Przymierza; uczyniono to za NA27 i NA28.
2. W tekście głównym Starego Przymierza, nietłumaczone wyrazy obcego pochodzenia, jak: Sela i pur.
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3. W przypisach, słowa cytowane z tekstu głównego oraz znaczenia słów i wyrażeń obcojęzycznych, o ile traktowane są
one jako nazwy lub są tłumaczeniem treści
wariantu.
Transkrypcja
Pojawiające się w przypisach wyrażenia
hebrajskie transkrybowano na język polski w sposób uproszczony, z wyjątkiem
miejsc, w których transkrypcja pokrywa
się z brzmieniem polskiego odpowiednika lub w których, ze względu na osoby zaznajomione z językiem hebrajskim i dla ich
wygody, podano dłuższe cytaty z tekstu hebrajskiego. Transkrypcja ta nie uwzględnia znaków akcentowych. Dla zaznaczenia obecności wszystkich spółgłosek hebrajskich w słowach transkrybowanych
uwzględniono również alef i ain, odpowiednio znakami: (’) oraz (‘), które „czyta się”
bez wydawania dźwięku, po prostu zwarciem głośni. Hebrajskie he w wygłosie (h),
przy czytaniu pozostaje nieme.
Wyrażenia greckie z reguły nie były transkrybowane na język polski, ponieważ litery greckie, przynajmniej częściowo, są powszechnie znane. Transkrybowano tylko
te słowa, które w formie zapożyczeń używane są w języku polskim. Transkrypcja
ta nie uwzględnia znaków akcentowych,
ale przy czytaniu słów transkrybowanych
warto zaposiłkować się znakami akcentowymi umieszczonymi nad literami słów
greckich.
Wyrażenia pisane za pomocą znaków hebrajskich należy uważać za hebrajskie, o ile
nie zaznaczono inaczej, np. aram. wskazuje na słowa pochodzenia aramejskiego.
Podobnie wyrażenia pisane znakami
greckimi należy uważać za greckie.
Tetragram JHWH
Występujące powszechnie w Starym Przymierzu imię własne Boga, hbr. יהוה, oddawano w formie JHWH równoważnej określeniu PAN w przekładzie literackim EIB. Tetragram ten zwokalizowany brzmi: Jahwe.
W czasie lektury Czytelnik powinien odczytywać Tetragram jako „Pan”, chyba że wyjątkowe względy narzucają odczyt „Jahwe”.
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W cytowaniu niniejszej publikacji zaleca
się też, ze względu na wrażliwość wyznaniową, zamienianie Tetragramu, jeśli występuje w cytacie, na „PAN”, szczególnie
jeśli cytaty mają być wystawiane na widok
publiczny lub odczytywane w miejscach
publicznych.
Onomastykon
Co do imion i nazw własnych, w przekładzie dosłownym, podobnie jak w literackim kierowano się zasadami podanymi
w Onomastykonie Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu autorstwa Krzysztofa Sielickiego (2010, Warszawa: Vocatio), jednak
nie bez odstępstw uznanych za konieczne.
Odstępstwa te dotyczą głównie: (1) imion
teoforycznych; (2) imion i nazw własnych
z ustaloną w języku polskim pisownią; (3)
imion i nazw własnych trudniejszych do
odnalezienia, w podanej w Onomastykonie formie, w literaturze anglojęzycznej
oraz na stronach internetowych; (4) imion
i nazw własnych, których podana w Onomastykonie forma rodzi w języku polskim
na przykład humorystyczne skojarzenia.
Idiomy
Do idiomów zaliczono słowa, zwroty i wyrażenia charakterystyczne tylko dla hebrajskiego i greckiego sposobu opisywania rzeczywistości, ale także antropomorfizmy,
personifikacje przedmiotów nieożywionych oraz zwroty możliwe do zaklasyfikowania w kategorii wyrażeń symbolicznych
lub metafor. Umieszczano je w przypisach,
tłumacząc w tekście głównym ich znaczenie, ale też – odwrotnie – umieszczano
w tekście głównym, podając w przypisach
ich znaczenie. O wyborze miejsca umieszczenia idiomu decydował w każdym przypadku kontekst, względy poznawcze lub takie, które mieszczą się w kategoriach literackiego smaku lub estetyki.
W kwestii terminów duch, dusza, serce,
nerki i wątroba, tam, gdzie słowa te opisują
niematerialną sferę życia człowieka, pierwsze trzy umieszczano w tekście głównym,
natomiast występowanie dwóch pozostałych zaznaczano w przypisach, w kategorii
idiomów.
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Tabele informacyjne na początku ksiąg
Na początku każdej księgi zamieszczono tabele informacyjne. Każda składa się z pięciu wierszy: autor, czas, miejsce, cel i temat.
Zwięzłość zawartych w nich informacji ułatwia szybkie umiejscowienie każdej z ksiąg
w perspektywie dziejowej, jednak stopień
ogólności tych informacji wymaga kilku
ważnych komentarzy:
1. W przypadku ksiąg Nowego Przymierza stosunkowo nietrudno podać autora księgi oraz czas i miejsce jej napisania.
W przypadku ksiąg Starego Przymierza
rzecz ma się inaczej. W większości przypadków autor jest nieznany. Łączone z księgami imiona nie muszą oznaczać autorstwa.
Trudny do zidentyfikowania wkład redakcyjny na przestrzeni dziejów, czyni te księgi
czymś w rodzaju dzieł zbiorowych. W wierszu Czas w wielu przypadkach rozróżniono
czas opisywanych wydarzeń od niełatwego
do uchwycenia okresu lub okresów redakcji
księgi. W wierszu Miejsce chodzi o miejsce
akcji, chyba że wskazano inaczej.
2. W przypadku ksiąg Starego Przymierza
tam, gdzie istniały dwie opcje datowania,
trzymano się jednej, uznanej za bardziej
spójną z tekstem biblijnym, bez rozważania
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opcji drugiej. Uznano, że lepszym miejscem
dla takich, w większości ciekawych, rozważań są komentarze lub publikacje wyraźnie
temu poświęcone.
3. Poczucie niepewności związane z informacjami zawartymi w tabelach nie powinno podważać wiarygodności samych
ksiąg. Byłoby to niedorzecznością. Księgi
te nie powstały, by zaspokajać współczesne
normy. Z własnymi normami, nie przestają
one być dla nas pożyteczne i w twórczy sposób wyzywające.
Podziękowania
Naturalną rzeczą są wyrazy uznania
i wdzięczności, choć jest oczywiste, że te
najważniejsze pozostają w sferze rzeczywistości nadchodzącej.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim – małym
i wielkim – za wszelkie fachowe, duchowe
i materialne wsparcie – małe i wielkie. Nie
sposób wymieniać na tych stronicach setek
osób w różnym stopniu zaangażowanych,
lecz tak samo ważnych. Ich imiona i nazwiska zamieścimy w osobnej publikacji.
Piotr Zaremba
Ewangeliczny Instytut Biblijny
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Uwagi ogólne
1. Każdy korzystający z niniejszego dzieła
uczyni właściwie, jeśli zapozna się z całym
Wstępem.
2. Biorąc do ręki jedną księgę, Biblię, to
jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, Czytelnik ma przed sobą dzieło, którego
tekst nie pochodzi z jednej księgi, ale z kilku
tysięcy manuskryptów pieczołowicie przygotowanych, ocenionych i podanych do
przetłumaczenia – trzyma zatem całą bibliotekę dokumentów sprzed setek i tysięcy
lat. Dokumenty te różnią się między sobą,
a różnice te zostały odnotowane w przypisach, z którymi warto się zapoznawać i które stanowią o wartości niniejszego dzieła.
3. Żaden przekład nie zastąpi oryginału,
a Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza jest tylko przekładem. Zaletą tego przekładu jest to, że zaznajamia
osoby nie znające języków biblijnych z treścią dokumentów oryginalnych, ale wadą
między innymi to, że język tego przekładu,
dobierany z taką starannością, wprowadza w pewne złudzenie. Otóż Czytelnikowi może wydawać się, że język oryginału,
podobnie jak język przekładu, też pochodzi
z jednego, dość krótkiego okresu. Tak jednak nie jest. Księgi biblioteki zwanej Biblią
pochodzą z różnego okresu, powstawały
na przestrzeni kilkunastu wieków i gdyby
chcieć dać temu wyraz w tłumaczeniu, niektóre części musiałyby być przełożone np.
polszczyzną Mikołaja Reja, a niektóre polszczyzną ostatnich lat. Warto zatem zapoznawać się z tabelami informacyjnymi zamieszczonymi na początku każdej księgi,
podającymi, w pewnym przybliżeniu, daty
ich powstania.
4. Mnogość ksiąg i wariantów tekstowych, różny okres ich powstawania i redakcji, mozaika kultur, wpływów, języków
i okoliczności, w kontekście których powstały, powinna uświadamiać Czytelnikowi z całą wyrazistością, że Pisma Święte
nie są systematycznym wykładem teologii,
historii, kosmogonii czy eschatologii, lecz
zbiorem pism pochodzących od wielu au-

torów, napisanych w różnym stylu i celu.
Na podstawie tego zbioru próbuje się co
najwyżej tworzyć różne „systematyki”, obciążone skądinąd bagażem doświadczeń
własnych twórców i zbyt pochopnie brane za równoznaczne ze Słowem Bożym. Pisma Święte jako zbiór, na obecne czasy taki
a nie inny, świadczy sam o sobie rzetelniej
niż głoszone na jego temat poglądy, wypływające bardziej z przesłanek ideologicznych niż egzegetycznych. W kontekście
spostrzeżeń wyrażonych w tym punkcie
Czytelnik musi pamiętać, że powiedzenie
„Pismo tłumaczy Pismo” należy przyjmować z bardzo daleko posuniętą ostrożnością, uwzględniającą całą złożoność historyczną, kulturową i językową.
5. Przy czytaniu Pisma Świętego, należy brać pod uwagę, że podział tekstu biblijnego na rozdziały i wersety jest sprawą
wtórną. Sprawą wtórną jest też podział rozdziałów na części tematyczne. Dziełem tłumaczy lub wydawców są tytuły tych części. Ponadto w tekście hebrajskim rzeczą
wtórną, dziełem masoretów, są samogłoski
i znaki akcentowe. Prace nad tą tzw. wokalizacją ukończono dopiero w XI w. Co do interpunkcji, sprawa jest bardziej złożona.
W tekście hebrajskim nie ma znaków przestankowych jako takich. Ich rolę jednak
spełniają: składnia, zaimki pytajne, określenia stałe, końcowe formy niektórych liter, a w poezji paralelizm członów. Ogromną pomocą, choć jednocześnie elementem
interpretacyjnym, jest w tym względzie
późniejsza wokalizacja. W tekście greckim
rzecz przedstawia się podobnie, z tą różnicą, że język grecki posiada samogłoski i nigdy nie miał swoich „masoretów”.
6. Wielu, jeśli nie większość, szuka
w Pismach Świętych recept na własne życie. I słusznie. Ci, którzy to czynią, powinni
jednak pamiętać, że ogólne zasady to nie to
samo, co szczególne przypadki, z których
te zasady można dopiero wyłuskiwać.
7. Z lekturą Pism Świętych jest jak z lekturą książki kucharskiej. Czytanie przepisów nie syci. Sycą posiłki przygotowane
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według przepisów. Kto zechce „przyrządzić” swe życie według przepisów ewangelii, dla tego Jezus Chrystus stanie się satysfakcją na wieki.
Uwagi szczególne
1. Kto chce uskutecznić w swoim życiu cel,
dla którego, za sprawą Boga, doszło do powstania Pisma Świętego, powinien uczynić
jego lekturę częścią swoich spotkań z Bogiem, wyrażając swoją otwartość do dialogu z Nim choćby słowami: Boże, pozwól mi
zrozumieć to, co czytam, a to, co zrozumiem,
wprowadzę w życie.
2. Lekturę przekładu dosłownego można
rozpocząć w dowolny sposób, na przykład:
(a) możemy zaglądać do przekładu dosłownego, gdy zastanowi nas coś przy lekturze
przekładu literackiego lub przy lekturze
jakiegokolwiek innego przekładu czy publikacji. Innymi słowy, możemy odwoływać się do przekładu dosłownego niczym
do słownika lub przewodnika. (b) Możemy
czytać przekład dosłowny w sposób systematyczny, księga po księdze, rozdział po
rozdziale; w takim przypadku uważniejsza
lektura całości może nam zająć od trzech
do pięciu lat. Nie musimy przy tym czytać
„od deski do deski”. Jednego dnia możemy czytać rozdział z Prawa, drugiego dnia
fragment Proroctw lub Pism, trzeciego dnia
urywek Nowego Przymierza. Sposobów
jest tyle, ilu jest Czytelników.
3. Zawsze należy mieć w świadomości to,
co jest treścią tabeli zamieszczonej na początku każdej księgi. Ta perspektywa pomaga umieścić daną księgę wraz z tym, co
stanowi jej treść, w czasie – po to, by różnice czasowe, a przez to językowe i kulturowe, brać pod uwagę przy kojarzeniu różnych fragmentów i wyłuskiwaniu z nich zasad ogólniejszych.
4. Należy zapoznawać się z przypisami.
Wszystkie są ważne. Te, które informują
o wariantach tekstowych, ukazują m.in.:
(a) liczbę świadectw tekstowych danej księgi; (b) stan zachowanego tekstu; (c) stopień
zróżnicowania tekstu; (d) popularność tekstu wśród jego użytkowników; (e) prawdopodobne brzmienie najwcześniejszej zachowanej jego wersji; (f) zakres i przybli-

żoną liczbę jego redakcji; (g) możliwe znaczenia tekstu, a w konsekwencji jego przydatność do formułowania jednoznacznych
wniosków lub zasad.
Przypisy, które informują o innych możliwych znaczeniach tekstu w obrębie jednego wariantu, pogłębiają kryjące się
w nim bogactwo treści, a przez to chronią
przed nieuzasadnioną jednostronnością
w jego rozumieniu.
Nie do przecenienia są przytaczane warianty Septuaginty (G). Ukazują one m.in.:
(a) jak rozumiano tekst hebrajski w czasie,
gdy go tłumaczono; (b) jak my współcześnie moglibyśmy rozumieć tekst hebrajski
tam, gdzie współczesny jego odczyt różni
się od odczytu tłumaczy starożytnych; (c)
jak mógł brzmieć tekst hebrajski innych, zaginionych lub dotąd nie odkrytych źródeł.
Informacja o wariantach tekstowych
i ich znaczeniu jest bardzo ważna. Nie zawsze bowiem jasno dostrzegany jest fakt,
że oryginały ksiąg biblijnych w sensie pierwotnych dokumentów, zwanych autografami, nie zachowały się do naszych czasów.
Możemy wprawdzie wiele na ich temat powiedzieć, są jednak przypadki, w których
szczegóły ich treści i kompozycji pozostają
sprawą niejasną. Budowanie na niecałkowicie pewnych fundamentach całkowicie
pewnych systemów jest zatem co najmniej
ryzykowne.
Przypisy podające wiadomości z dziedziny historii, kultury i języka są wręcz kopalnią wniosków. Na przykład różnice w datowaniu mogą zdradzać różne sposoby liczenia lat w zależności od kultury i jej kalendarza, stopień zainteresowania historią, jej
funkcję w społeczeństwie oraz stosunek do
niej.
Przypisy podające znaczenia imion
i nazw mogą informować o przenikaniu się
kultur i religii, stopniu życzliwości między
ich przedstawicielami, a nawet wskazywać
pośrednio na czas powstania danej jednostki literackiej.
W końcu przypisy mające znaczenie dla
rozwoju życia w Chrystusie i dla pogłębienia więzi z Nim — pojawiające się szczególnie w Nowym Przymierzu – dotykają najważniejszego celu Pisma Świętego, którym
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jest pogłębienie naszej więzi z Jezusem
Chrystusem.
Niektóre przypisy nie mieszczą się w powyższych opisach. Odwołują się do ważnych spostrzeżeń natury etycznej, coś sugerują lub do czegoś zachęcają. Przypisy te
są wyrazem zadumy lub zachwytu nad tekstem Pism Świętych ze strony osób, które je
redagowały.
Przypisy zredagowane są tak, by dostarczać korzystającym skrótowych lub ogólnych, łatwo dostępnych informacji. Ich
zwięzłość wynika ze świadomej chęci dostarczenia Czytelnikom dzieła jednotomowego. Dla bardziej zainteresowanych przewidziano dwie odrębne publikacje omówione w czwartej części Wstępu, w Literaturze pomocniczej.
5. Równie pouczające jak przypisy są odsyłacze zamieszczone pod tytułami niektórych cześci tematycznych oraz przy kolumnach tekstu głównego. Te pierwsze odsyłają do miejsc paralelnych, te drugie do
wersetów i fragmentów zawierających podobne lub przeciwstawne słowa, terminy, wiadomości, myśli, a także ciekawsze
w odczuciu wydawców konstrukcje gramatyczne. Część odsyłaczy ma charakter wzajemny, to znaczy wersety, do których kierują odsyłacze, połączone są z odsyłaczami
kierującymi do wersetów, których odsyłacze do nich skierowały, na przykład jeden
z odsyłaczy J 3:16 kieruje do Rz 5:8, a jeden
z odsyłaczy Rz 5:8 do J 3:16.
Celem odsyłaczy jest ułatwienie poruszania się po tekście biblijnym i pogłębienie zrozumienia myśli w nim wyrażonej.
Odsyłacze, mimo swej ogromnej liczby, zachowują charakter pomocniczy. Pomagają
one wyjaśniać Pismo Święte Pismem Świętym, ale nie zastępują leksykonów, słowników ani komentarzy. Nie odsyłają one także do źródeł pozabiblijnych ani, w tym wydaniu, do ksiąg niekanonicznch. Do tych
ostatnich jednak odsyłają – tam, gdzie to
ma znaczenie – przypisy.
Ogromną pomocą w posługiwaniu się
odsyłaczami jest wersja elektroniczna niniejszej publikacji w formacie PDF. Odsyłacze są w niej interaktywne, co oznacza, że
po dotknięciu odsyłacza na ekranach doty-
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kowych lub kliknięciu lewym klawiszem
myszki program otwiera opisane odsyłaczem miejsce, śledzi historię dotknięć lub
kliknięć i pozwala na powrót do wersetu
lub fragmentu wyjściowego.
Niektóre odsyłacze w przypisach zaopatrzone są w indeks L (L). Odsyłacze te kierują do odrębnej publikacji omówionej
w czwartej części Wstępu, w Literaturze
pomocniczej.
6. Miary i wagi. Szczegółowe informacje
i objaśnienia na ich temat zamieszczono
w Dodatkach, w cześci zatytułowanej Miary i wagi. Współczesne równoważniki biblijnych miar i wag.
7. Osoba czytająca Księgę Psalmów natrafia na powtarzające się w niej noty
wstępne, np. Do złotej myśli. Z pewnością
łatwiej byłoby znajdować ich wyjaśnienie
w przypisach, to jednak powiększałoby
ich objętość. Dlatego zdecydowano się zebrać wszystkie wyjaśnienia w Dodatkach,
w części zatytułowanej Informacje do Księgi Psalmów.
8. Warte kilku uwag są Mapy i ilustracje
zamieszczone na końcowych stronach.
Mapy mają charakter przybliżony. Starano się, by były jak najdokładniejsze, jednak
na obecnym etapie wydawniczym nie dorównują one mapom publikowanym szczególnie w nowszych atlasach. Niemniej korzystający z Biblii, natrafiając na opisy geograficzne albo spisy miast, ma – dzięki zamieszczonym mapom – możliwość unaocznienia sobie ich położenia.
Ilustracje również mają charakter przybliżony. W tym przypadku jednak przyczyną tego jest głównie niedokładność opisów
biblijnych. Dobrym tego przykładem jest
ilustracja świecznika, którego wymiarów
nie znajdziemy na kartach Biblii. Podobnie
kadź. W Księdze Wyjścia nie jest ona opisana wcale. O jej wyglądzie trzeba wnioskować, odwołując się do celów, dla których
została zbudowana, do danych pozabiblijnych oraz do zdrowego rozsądku.
Przedstawione ilustracje charakteryzują
się ważną zaletą. Zostały utworzone w programie komputerowym. Dzięki temu można je drukować w dowolnym rzucie dwuwymiarowym lub trójwymiarowym (na
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drukarkach 3D), a także można nimi, na
ekranie, w dowolny sposób manipulować.
Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby uświadomić sobie przydatność takiego rozwiązania na użytek osobisty i edukacyjny.
Uwagi dla nauczycieli
Nauczyciele, to jest również wykładowcy
i kaznodziejowie, jako fachowcy wiedzą,
jak korzystać z pomocy dydaktycznych.
Rodzice, którzy są nauczycielami szczególnego rodzaju, zwykle nie mają fachowej
wiedzy, ale ich intuicja i wyobraźnia wynikająca z miłości i troski czasem przewyższa fachowość naznaczoną stereotypami
i zachowawczością. Poniższe uwagi zatem
wcale nie muszą być odkrywcze, ale mogą
być inspirujące.
1. Jeśli wyjaśniamy słuchaczom lub dzieciom znaczenie Pisma Świętego, posługując się przekładem literackim EIB lub jakimś innym, możemy odwoływać się do
przypisów przekładu dosłownego wybiórczo, aby na ich podstawie budować ciekawe, a jednocześnie rzetelne wyjaśnienia.
W przypadkach, kiedy przypisy wzbudziły w nas szczególne zainteresowanie, możemy je pogłębić, odwołując się do Literatury i uwag do wersetów Pisma Świętego lub
kierując się bezpośrednio do EIB. Podawane w przypisach alternatywne znaczenia tekstu biblijnego nie muszą być jedynymi możliwymi. Nie trzeba ich też traktować w kategoriach rozłącznych (albo takie
znaczenie – albo inne), ale łącznych (jedno
i drugie znaczenie może być właściwe i oba
pogłębiają nasze zrozumienie tekstu).
2. Każdy, kto wykłada znaczenie Pisma
Świętego, stoi przed ogromnym wyzwaniem oddzielenia tego, co mówi samo Pismo Święte, od tego, co jest już jego własnym wnioskiem lub wnioskiem reprezentowanego przez niego systemu teologicznego. Nauczyciele nieświadomi tej różnicy,
często głoszą własne lub przejęte poglądy,
dla których szukają uzasadnienia w Piśmie

Świętym. Prowadzi to do niepotrzebnych
sporów doktrynalnych i rozgrywek między
„-izmami”, które nawet jeśli jakoś usprawiedliwiane, nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym.
3. Można odnieść wrażenie, że zbyt często za kryterium prawowierności uznawane jest nie Słowo, którym jest Chrystus
w nas, nadzieja chwały, lecz zgodność z literą Pisma Świętego. Kryterium postawione tak, jak w tym drugim przypadku, rozgrzewa spory o najbardziej wiarygodne
manuskrypty lub warianty tekstowe. Żywi
się nadzieję, że tak wyłoniona litera pozwoli dotrzeć do jedynej prawdziwej normy życia. Praktyka ta wydaje się bardzo stara.
Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne – to przecież Słowa naszego Mistrza. Trafnie pouczył On badaczy, że
Pisma świadczą o Nim. Brane we właściwej
perspektywie, wszelkie badania nad literą
Pisma Świętego mają ogromną wartość. Jeśli jednak nie skutkują tym, że życie współczesnych przeradza się – dzięki Pismu
Świętemu – w świadectwo o Słowie, to badania takie, choćby najbardziej wartościowe, nie mają większego znaczenia ani dla
doczesności, ani dla wieczności – pomnażają głównie zasoby biblioteczne.
4. Słusznie Pismo Święte przyjmowane
jest za normę. Normy jednak bywają różnego rodzaju. Bez wdawania się w szczegóły można powiedzieć, że badania nad
Pismem Świętym prowadzą do wniosku,
że nie jest ono normą prawną, ale normą
twórczą. Jeśliby porównać je do klocków,
to nie są to klocki, z których może powstać
jedyna właściwa, normatywna budowla. Są to jedyne właściwe klocki, z których
ludzie Jezusa Chrystusa, wolni, twórczy
i misyjni, są w stanie budować budowle na
miarę czasów, dla zadziwienia Go własną
wiarą.
Piotr Zaremba
Ewangeliczny Instytut Biblijny
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Plan of the Remarks
Our Introduction consists of four parts:
• Part 1 gives general information about
our publication: The Bible, or the Holy
Scriptures of the Old and New Covenant in
the literal translation.
• Part 2 informs about the translation’s
source text and the criteria used in the
variant selection.
• Part 3 presents the translation’s special
features.
• Part 4 discusses the layout and other formal details of our editing choices.
Purpose of the Remarks:
• placing this volume within the context of
other works published by the Evangelical Bible Institute (EIB or the Institute);
• presenting the translation’s purposes,
uses, and values;
• discussing the source text and the criteria of variant selection;
• describing the translation’s special features;
• facilitating the translation’s use.
Part 1:
The Bible, or the Holy Scriptures of the
Old and New Covenant in the literal
translation as a publication
Relationship to the already published
literary translation
The present edition of The Bible, or the Holy
Scriptures of the Old and New Covenant in the
literal translation is the second translation
from the original languages to emerge from
the Polish Evangelical circles. It is closely connected to the similarly titled literary
translation published by the Institute.1 The
translations were prepared simultaneously.
The literary translation, even though published first, was in fact based on the present literal version. Conversely, the insight
1

Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego
Przymierza. 2016 i 2017. Poznań: Ewangeliczny
Instytut Biblijny, Liga Biblijna w Polsce.

gained while working on the literary version
was used to improve the literal translation.
In the future editions, we plan to continue
with this two-pronged approach.
Why publish the literal translation?
The literal translation was published with
the following goals in mind:
1. It presents a translation that is as faithful to the original as any quality translation but maintains the formal equivalence,
or the accuracy in rendering items of grammar and lexis, to a greater extent than a literary version does, while also satisfying
the demands of syntax, phraseology, and
where relevant, collocation.
2. It is an edition that presents, in a succinct way, the richness of source text variants and translates them into Polish.
3. It gives access to an edition that is part
a concise translation, part a linguistic and
textual commentary, useful for both individual and group Bible study, equally
handy for sermon preparation and small
group context.
4. It gives access to an edition which, as
an eclectic translation, described in detail
further in the Introduction, demonstrates
the complexity of the Biblical text history
and through that, allows the Holy Scriptures to testify about themselves in a clearer, more comprehensive way.
5. It gives access to a work that is supposed to engage, generate creative unease
and through that, invoke an irresistible
desire to take on what is difficult, investigate what is complex, tackle the questions
still unanswered, come up in helplessness, humiliation, even despair against
the One who has orchestrated the writing
of these Scriptures, who has been behind
all the transmission and edition processes and who can, in the strictest of senses,
be called the Author of the Scriptures, the
Teacher of their truths and the Agent of the
existential transformation of every person
who has come to know Him as the Pearl of
the greatest price, the Lord Jesus Christ.
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Who is the literal translation for?
The present translation was prepared in
the Polish Evangelical circles, but it was
never intended to serve the needs of one
denomination only. It is addressed to the
entire society, but in particular to the following groups:
• to the people interested in deepening
their knowledge of the Holy Scriptures
and the culture of the times that produced them;
• to those dedicated to teaching, instruction, preaching and counseling, in any
form and to any degree;
• to all who call themselves students, in
any sense of the word;
• to those constantly pushing for a Bible-oriented, Bible-grounded Christianity.
Special value of this edition
The value of this edition does not consist
only in the text itself, but also in the footnotes, which total about twenty thousand,
and the cross-references, which reach
a couple dozen thousand.
Other useful features are the introductory tables at the beginning of every book,
as well as maps and appendices included at the end of this publication, although
they are not as closely connected with
the translated text as the footnotes and
cross-references.
With advanced readers in mind, we
have prepared two additional publications: Sources and comments to the Holy
Scriptures and Sources, both discussed
in an excursus Jak korzystać z przekładu
dosłownego (How to use the literal translation, in Polish).
The literal translation is best used in
tandem with the Institute’s literary translation, since they complete and comment
on each other. Of course, the ultimate resource remains the original Greek, Hebrew
and Aramaic text of the Holy Scriptures,
which should be consulted as often and as
extensively as possible, in addition to other sources which broaden the knowledge of
vocabulary, syntax, and the culture which
produced the Holy Scriptures. These aids
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are critical once you realize that the Holy
Scriptures came into being over a very long
period of time, comparable to that of the
history of the Polish literature.
Part 2:
The source text and the criteria of
variant selection
The New Covenant and its source text
The New Testament translation is based
on the text and the critical apparatus of
the 27th and 28th editions of Nestle-Aland’s Novum Testamentum Graece (1993
and 2012, respectively; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, henceforth NA27
and NA28).
The Catholic Letters were revised in
light of NA28, since it was only in those
letters that the NA28 editors actively applied a new selection concept called the
Coherence-Based Genealogical Method (CBGM). As the name suggests, this
method follows a statistical consistency
between the variants of a potential ancestor of a given textual witness and the
variants of its not necessarily direct follower. In effect, some of the textual variants were again included in the main text
of NA28, even though in NA27 they may
have been treated as later and counted
into the critical apparatus.
In this way, the Greek text of the Catholic
Letters in the newest edition of Novum Testamentum Graece approximates the Majority Text.
The Old Covenant and its source text
The source text for the translation of the Old
Testament books was Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS),1 published books of Biblia Hebraica Quinta (BHQ)2 (Deuteronomy,
Judges, the Five Megillot, Ezra, Nehemiah
and Minor Prophets), the Samaritan Pentateuch (SP),3 Biblical books in the Dead Sea
1
2
3

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1997. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft.
Biblia Hebraica Quinta. 2004-2011. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft.
Samaritan Pentateuch Edited to MS 6 of the
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Scrolls (DSS),1 and the Hebrew Tanakh part
of the Septuagint (G).2
The rationale behind the selection
of variants for the main text
The Institute’s literal translation, just like
the majority of contemporary translations,
is an eclectic translation, that is, based on
many sources of the Greek and Hebrew text
(with small Aramaic fragments). This type
of approach makes it necessary to establish
criteria that would be used to select the variant readings attested in the various sources.
While selecting the variants for the main
text of the present translation we were
guided by three broader criteria and six
narrower considerations.
The three main criteria are:
1. the criterion of greater insight into the
complexity of the biblical text (Polish k w);
2. the criterion of greater clarity for the
translation’s recipients (Polish k z);
3. the linguistic criterion (Polish kj).
The first and second criterion are based
on the premise that all textual attestations
of the Holy Scriptures are important, and
that together they constitute a treasure for
the Church, affording us a keener understanding of the Church’s history and message. The accuracy of this observation is
borne out by the state of the art of today’s
Biblical textual criticism. As a natural consequence of these criteria, the variants included in the main text were those that
gave a broader perspective of the diversity
of textual attestations and at the same time
added to the translation’s clarity. The third
criterion corresponds to the obvious principle of translating from the original and not
from its translation. As a result, while working on the Old Testament the precedence
was given to the Hebrew sources, with the
few Aramaic fragments, which form the
Hebrew Tanakh. But because of the con-

1
2

Shekhem Synagogue. 1994; 2015, Accordance 11.
Discoveries from the Judean Desert. 1955-2002.
Oxford: Claredon Press.
Septuaginta: (1) Rahlfs, A. 1979. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft; (2) Ziegler J. 19312006. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.
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dition and nature of the consonantal text
of the Old Testament, great attention was
given to the corresponding Scripture texts
of the Septuagint. Likewise, when it came
to the New Testament Scriptures, the precedence was given to the Greek originals,
without belittling the value of its ancient
translations. Also, in the footnotes, we often included possible results of translating
the Greek text into Hebrew.
Within the broader scope of these three
main criteria, we were additionally guided
by six narrower considerations. All these
considerations, save for number 5 and 6,
correspond to the rules that are commonly adopted in textual criticism and applied
in other contemporary translations of the
Holy Scriptures into national languages.
The six considerations are:
1. age of the variant (Polish ws), which
corresponds to the rule lectio ante potior,
discussed later;
2. length of the variant (Polish wo), which
corresponds to the rule lectio brevior potior,
discussed later;
3. difficulty of the variant (Polish wt),
which corresponds to the rule lectio difficilior potior, discussed later;
4. cohesion of the variant (Polish wl),
a consideration which favors variants with
a more logical word or construction choice;
5. priority of the New Testament thought
over the Old (Polish wp), a consideration
that applies the rule of explaining the
Old Testament with the New, wherever
pertinent;
6. spiritual heritage consideration (Polish wd), which gives space to the variants
usually not included in the main text of the
translations that apply the typical criteria
of the source text’s critical editions. Such
variants end up being permanently relegated to the footnotes, which means that they
disappear completely from those Scripture
editions which choose not to include the
footnotes; as a result, the readers get cut
off from an important part of the Church’s
spiritual heritage.
The application of the criteria and considerations discussed above is marked in
the footnotes where important.
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The decisions presented in this section
warrant an additional commentary. The
Biblical text given in the sources named in
the present Introduction was prepared on
the basis of the assumptions and criteria
adopted by the circle of Biblical scholars
who had worked on them. These assumptions and criteria can be used to determine
the entire course of translation, but they
can also be modified, or an alternative can
be established. Depending on the adopted
criteria, we could either arrive at a translation that is fairly homogeneous, that is,
based on one given source, or we could
attempt an eclectic translation, based on
a creative use of a variety of sources. In the
first scenario, we would need a few thousand Bible translations to reach a fuller
insight into the richness of textual attestations. Their readers could compare and
contrast them at their own time. In the second scenario, the same insight could be accomplished by one publication, with the
main text reflecting specific assumptions
and criteria, and a carefully built critical
apparatus. Our translation is the expression of the second possibility.
Therefore, our translation of the twenty-four books of the Hebrew Tanakh, or the
thirty-nine books of the Old Testament, is
eclectic and as such, it does not consistently follow the Masoretic Text (MT) given in
the BHS. Rather, it takes into account the
textual variants of the BHQ, SP, DSS, and G.
This approach to variant readings is justified by three factors: (1) The discovery of
the DSS has shed a new light on the MT and,
indirectly, on G, whose importance has
grown as a result. (2) The Septuagint, treated here as the Greek translation of the Hebrew Bible, does not consistently follow the
MT as it is given in the BHS; neither does
our translation. In some cases the Septuagint’s text more closely resembles the DSS,
and in at least two, it approximates the text
of documents which today are no longer
known. This is even more significant in the
light of the fact that the New Testament authors also used Septuagint as their source
text. (3) Finally, a consistent translation of
the MT sometimes results in unnecessary
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discrepancies between the Old and the
New Testament. This is especially important in passages where New Testament authors quote from the Old.
Our translation of the twenty-seven
books of the New Testament is also eclectic, just like the texts put together in NA27,
NA28, the Received or Majority Texts. However, we must stress that our text reflects
a different set of criteria than that used in
those publications. This set of criteria is
presented and discussed above.
Generally speaking, the criteria of the
variant selection for the main text may
range from simple, for example, “The main
text is a translation of this or that manuscript,” to more complex, like the twelve
criteria adopted by the Bible scholars responsible for the Greek text of NA27 and
NA28. The twelve criteria are discussed at
length in the pulication The Text of the New
Testament1 and in the introductory remarks
to NA28.
At the risk of oversimplifying, we can say
that the criteria reflected in the Bible translations of the recent years could be pared
down to five which have come to be regarded as conducive to objectivity: (1) age of the
variant: the older, the better (lectio ante potior); (2) language of the variant: Hebrew
and Aramaic in the case of the Old Testament Scriptures, Greek in the case of the
New Testament Scriptures; (3) length of the
variant: the shorter, the better (lectio brevior potior); (4) clarity of the variant: the
more difficult, the better (lectio difficilior
potior); (5) interpretability of the variant:
the better one is the one which can be more
convincingly interpreted in the light of other variants, of course in conformity with
the context and external evidence.
Of these five only the first three could
arguably be called objective, but even these
cannot be applied indiscriminately, which
questions their absolute character. The application of these criteria makes for a text
1

Aland K. & B. 1995. The Text of the New Testament. An Introduction to the Critical Editions
and to the Theory and Practice of Moder Textual
Criticism. Grand Rapids: Eerdmans, 280-281.
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that is harder to understand. This is not
a problem for Biblical scholars. But readers
less familiar with the subject may struggle as a result. Knowing that those who are
more interested will consult footnotes and
study aids in search of a better understanding, why not make it easier for them and
everyone else by keeping the main text as
clear as possible and leaving the complicated issues for the footnotes? Those keen on
all things advanced make a point of checking footnotes and commentaries anyway.
This solution sounds reasonable, and our
translation, with its criteria and considerations, is a reflection of this logic.
Some remarks are also in order regarding the linguistic criterion (Polish kj), or
the precedence given in the Old Testament
translation to the Hebrew sources (with the
few Aramaic fragments) belonging to the
Tanakh. On the one hand, it might be obvious that the original should be used and
not its rendition in a different language. On
the other hand, the legitimacy of this rule
is put to test by the fact that the New Testament authors in the majority of cases quote
from the Septuagint. This implies that their
“original” was the Greek text and not the
Hebrew. In our translation, the Septuagint
was used extensively, but future research
may validate its use to an even greater
measure.
Another issue worth touching upon is
the make-up, or the canon, of the Old Testament. Nowhere in the Holy Scriptures is
it defined explicitly although passages like
Matthew 23:35 (Luke 11:51) seem to hint at
the Tanakh as we know it. However, the affinity the New Testament auhors have for
the Septuagint and their familiarity with
the content of non-canonical books suggest
that the question of the Old Testament canon seemed open to such an extent that the
contemporary reader should also strive to
be conversant in both the Septuagint and
the non-canonical books. The history of
canon formation may be an additional argument in this context.
In the New Testament, there are clear
indications that the revelation of God in
Christ Jesus should be treated as the ulti-

mate key to understanding the Old Testament. Suffice to mention such convincing
fragments as John 1:18; 14:5-17; 1Cor 15:115, and Hebrews 1:2. That is why we made
it a point to follow the rule of explaining
the Old Testament with the New wherever relevant. For example, Habakkuk 2:4
was translated along the lines of apostle
Paul’s thought in Romans (1:16-17), that
is, the righteous shall live by faith, and not
along the lines of, for example, the Pesher
to the Book of Habakkuk, which would be
the righteous shall live by faithfulness, even
though such a rendering would also be linguistically sound.
Part 3:
The translation’s special features
A literal translation:
what is it exactly?
In the context of the present publication,
a literal translation should be understood
as a work which strives for formal equivalence, meaning that wherever possible, it
tries to render one word in the source text
by one word in the Polish language, maintaing the equivalence of parts of speech
and respecting the rules of syntax.
A few words should be said about the reservation wherever possible, because it is not
possible everywhere. For example, it is not
possible to translate Hebrew determiners
or Greek articles, since the Polish language
does not have a clear equivalent for either.
Sometimes the presence of such a part of
speech in the source text can be marked in
the translation in a different way, but it is
not always possible to do it without influencing the meaning in some way.
Also, there are instances in which keeping the rule of equivalence described above
could inadvertently come across as jarring
or confusing. This is especially true for
words or structures which ring obsolete in
Polish. Some of them might even be considered useful, like past perfect tense or past
participles, but in many cases, they would
sound dated and could be misinterpreted.
Finally, in the context of the reservation discussed here, let us talk about add-
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ing words in the target language text (in
this case, Polish) when they are not in the
source text. This practice is sometimes necessary. In these necessary cases the added
word is usually taken into square brackets.
However, we decided not to mark all such
additions, partly to avoid a clunky text but
also because of some common instances of
incommensurability between Biblical languages and Polish. For example, we were
not marking additions in cases of metonymy. In this figure of speech, common in
Hebrew, one word or phrase is substituted for any and all concepts associated with
it. Sin, for instance, could also be used in
the source text to mean sin offering. If we
were to apply the rule of brackets here, offering should be marked as an addition in
the target language. Another common feature of the Hebrew language is the nominal
sentence, meaning a sentence where the
verb is implied and therefore, missing. In
Polish, this type of sentence is grammatically suspect and extremely uncommon,
but if we wanted to mark every addition in
the target language, we would have to use
brackets for every verb that is conditioned
by the context and added to satisfy the demands of Polish syntax. These are only
some of the circumstances that could make
for an inordinately high condensation of
brackets in the text.
Another pertinent problem to discuss
here is the existence of lexical gaps across
languages. A word in the source text sometimes lacks a perfect equivalent in the target language, and to convey the idea properly and fully, the translator needs to use
two (or more) words. The decision which of
the added words should be put in brackets
would be purely arbitrary. We could think
of hyphenating the words together, but this
would come across as strange in Polish,1
and what is worse, it would make the translation much less readable.

1

English is much more tolerant in this regard,
see The Amplified Bible, 1965, Michigan: Zondervan, for example long-promised (Eph 1:13),
native-born (Eph 5:8).
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The final context where applying brackets would be questionable is the occurrence of idioms. Idiom translation is discussed in greater detail in part 4 of the Introductory Remarks.
Moving on, one last thing that needs to
be stressed here is that a literal translation
is not an interlinear translation, in which
words in the source text are placed in one
line and underwritten by words in the target language in the next line. Such translations are simply not able to satisfy the complex demands of syntax and should rather be thought of as simplified, albeit useful, dictionaries, not translations in their
own right. Proper translations go beyond
the lexical and account for the context and
syntax.
The Institute’s literal translation
vs. the literary translation
How is the literal translation described
above different from the literary version
prepared by the Institute? In the case of the
literary version, the language of the original Greek, Hebrew, and Aramaic was made
to conform in a greater measure to the demands of the Polish language. Consequently, the square brackets were used to a lesser measure and appear only in special cases of addition, like in Romans 1:18 or 1John
5:16. Greater care was taken to eliminate
antiquated words and structures. The rule
of equivalence, or translating one word
for one word, was not observed as strictly, of course without any change to the text
meaning. We could say, then, that the difference between the two translations lies in
the quantity, not the quality.
Formal equivalence, literary equivalence
and the question of faithfulness
While talking about the literal and literary character of various translations, there
may appear the question of fidelity. Which
translation would be more faithful to the
original, the literal or the literary? The answer to this question depends on how we
define the subject of faithfulness. If by
faithfulness we mean keeping the equivalence of parts of speech, then the literal
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version must be judged more faithful. But
if by faithfulness we mean the equivalence
in thought formulation, evoking the same
reaction to such a formulation, or the relevant rendering of idiomatic language,
then the more faithful translation would
be the literary, dynamic or idiomatic. That
is exactly why a person who wants to gain
a deeper understanding of the Holy Scriptures but is unable to learn the Biblical languages should make use of various available translations, taking into account the
specificity of every one of them.
When it comes to the Institute’s translations described above, they are both equally faithful within the realm of their separate characteristics. The idiomatic qualities of the Institute’s literary translation
are mostly visible in: (1) the translation
of everyday life reality; (2) historical and
geographical descriptions, for example
in Acts; (3) the substitution of a repetitive
name with a personal pronoun or the addition of the speaker’s name where its lack
could obscure the text’s meaning; (4) the
rendition of idioms (although their cultural
readings are given in the footnotes); (5) the
splitting of lengthy and complex sentences
into shorter ones, again with the meaning
intact.
Formal equivalence and the consistent
translation of the same words
We could think that in a literal translation,
the words of the source text should always
be translated into Polish in the exact same
way. This practice, however, would be completely misguided. It is common knowledge
that the translation of a given word is at all
times governed by the context. The same
word in different contexts will have very
differrent meanings. Examples are myriad.
Perhaps the most telling is the Greek word
pistis, which depending on the context may
mean faith, trust and faithfulness.
The indicative character of ethics
It might be observed that the ethical exhortations given in the New Testament have an
indicative character as opposed to the imperative. We are told what should lie with-
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in our reach—what we can do as people in
Christ. This feature is most readily seen in
apostle Paul’s writings, but not exclusively. The Gospel writers have a similar mindset, stressing that the Lord Jesus is calling
his disciples to a conduct that is exceptional and out of the ordinary, a result of a free
agent making a free decision. This indicative, encouraging, even aesthetic aspect
of ethic exhortations was showcased in
our translation with appropriate wording,
for example, the adjective dobry, “good,”
linked in Polish to legal correctness, was
rendered as piękny, szlachetny, or wspaniały (“beautiful,” “noble” or “wonderful”).
The indicative aspect of ethics is closely
connected to apostle Paul’s vocabulary expressive of a new dimension of reality “in
Christ,” w Chrystusie. This wording was
translated in a straightforward way, without any attempts at clarification, on the assumption that the apostle’s message would
be understood within the larger corpus of
all his writings.
In this context, it must be added that
the expression wiara w Chrystusa, “faith
in Christ,” Gr. pistis eis Christon, was distinguished from wiara Chrystusa, “faith
of Christ,” Gr. pistis Christou. The latter
was translated as zawierzenie or zaufanie
Chrystusowi, “trusting Christ” or “believing Christ,” respectively.
Advanced terminology
Taking into account the relationship between the literary and the literal translation, we assumed that our readers would
use them both. That is why we made it
a point not to unify the vocabulary between the translations, and we purposely
introduced different names of the same offices, roles, attitudes, and places, wherever we thought such diversity would broaden the perspective of a given topic. We reserved the harder, advanced terminology
for the literal translation, for example: biskup, prezbiter, diakon, bojaźń, hades, szeol,
gehenna (“bishop,” “presbyter,” “deacon,”
“fear [of God],” “Hades,” “Sheol,” “Gehenna”). These terms require consulting footnotes, dictionaries, and handbooks.
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When it comes to the term Słowo, “Word,”
Hbr. ( ָּד ָברdawar), Gr. λόγος (logos), it was
written with a capital letter wherever it designated the will of God expressed in the
Law, a promise or prophecy. The Gr. ῥῆμα
(rhema), which can sometimes mean word,
as well, was written with a lowercase letter.
Part 4:
The layout and other formal details
Footnotes
The footnotes are an important part of
the present publication. They reach about
twenty thousand in number, which means
that the value of this publication is closely linked to the footnotes. The footnotes
include:
1. Textual variants with their Polish
translations, unless the character of the
variant did not demand such a translation,
for example, when the subject of the variant was a determiner or a synonym that did
not have a separate equivalent in Polish.
2. Other possible translations of the same
words or expressions.
3. Historical, cultural and linguistic information, with relevant discussion.
4. Remarks that aid in developing life in
Christ and deepening a relationship with
Him, especially in the New Testament.
In the footnotes, the only sources that
were explicitly indicated were the various
editions of the original text, ex. BHS, SP,
G. Other sources were not mentioned, but
their presence was marked with a reference
in superscript, “L”, ex. John 3:16L. This refers to a separate publication titled Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego
(Sources and comments to the Holy Scriptures). The publication is further discussed
below, in the part Literatura pomocnicza
przekładu (Auxiliary sources).
When it comes to the scope of referencing
the textual variants listed above, in point 1,
it is not identical in every Scripture book.
The task is not finished and will be continued in future editions. However, virtually all SP variants were taken into account,
and in the case of Psalms, Isaiah, Jeremiah, and Minor Prophets, nearly all variants
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of the DSS. The Septuagint was consulted
extensively and its use described in detail.
If it was not described in its entirety, it was
simply because in the case of some Scripture books that would require a separate
publication.
As for the notes that help develop life in
Christ and deepen a relationship with Him,
mentioned above in point 4, care was taken that they be based on a straightforward
meaning of the Biblical text. Also, we were
aware of how fluid the border was between
what is Biblical and what is theological or
denominational, what could count as developing life in Christ and what could not.
Auxiliary sources
Additional material for the curious reader can be found in two separate publications: Literatura i uwagi do wersetów Pisma
Świętego w przekładzie EIB (Sources and
comments to the Holy Scriptures in the EIB
translation) and Literatura przekładu Biblii,
to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza (Sources to the translation of the
Bible, or the Holy Scriptures of the Old and
New Testament).
The first publication has two functions:
(a) it allows us to have all the references
and comments in one place while keeping the footnotes to the Biblical text concise and trim; (b) it allows us to update the
source list and comments more frequently, with no need to change the layout of the
Biblical text every time we do that.
The second publication contains full bibliographic data for all the works and articles used in the Holy Scripture translation.
The information about the next editions or updates of both publications will
be available through the Institute and its
partners.
Abbreviations
The abbrieviations used in footnotes
are explained in the part Wykaz skrótów
i oznaczeń (List of abbreviations and description marks). We made sure that they
are not different from forms commonly
used in other sources from the field of Biblical studies. Those keen on the subject will
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benefit from the publications listed in parts
The New Covenant and its source text and
The Old Covenant and its source text, be it in
the traditional or electronic form.
Italics
Italics were used:
1. To mark citations from the Old Testament given in the New Testament, following NA27 and NA28.
2. To mark untranslated words of foreign
origin in the main text of the Old Testament, ex. Sela and pur.
3. In the footnotes, italics were used for
words cited from the main text and for the
translations of foreign words or phrases.
Transcription
We provided a simplified Polish transcription for all Hebrew phrases in the footnotes
except for cases where the transcription
would sound identical to the Polish equivalent. Sometimes, for the convenience of an
advanced reader, we included longer citations from the original Hebrew, and there
we also decided not to include additional
transcription. The accentuation marks were
not given. To present all Hebrew consonants accurately, we rendered alef and ain
as (’) and (‘), respectively. Both signs should
be read as glottal stops. The Hebrew he is silent in final positions (h).
We chose not to transcribe Greek phrases since the Greek alphabet is commonly
known, at least partially. The only Greek
words transcribed were those that function
as borrowings in Polish. Again, no accentuation marks were given in transcription,
but they are present in the Greek words.
Phrases written in Hebrew characters
should be considered Hebrew unless otherwise noted, for example Aram. would indicate a word of Aramaic origin.
Similarly, phrases written with Greek
characters should be considered Greek.
Nomen proprium of God
God’s name present in the Old Testament
as Hbr.  יהוהwas rendered in the translation
as JHWH, which corresponds to the Polish
PAN (“LORD”) used to translate the Tetra-
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grammaton in the Institute’s literary translation. Readers are advised to voice it as
Pan, unless circumstances require Jahwe
(“Yahweh”). While quoting from this publication, we also advise to use PAN instead
of the Tetragrammaton, for the sake of interdenominational sensitivity. This should
be done especially if the quotations are to
be displayed in a public place or read in
public.
Onomasticon
In rendering proper names, we were genereally following the principles laid out in
Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego
Testamentu (Onomasticon of the Hebrew
Bible and the New Testament) by Krzysztof
Sielicki (2010 Warsaw: Vocatio). However,
some exceptions were deemed necessary
in the process. These include: (1) theophoric names; (2) names with common, well-attested Polish spelling; (3) names which, in
the form suggested by the onomasticon,
could be difficult to find in English subject
literature or Internet sources; (4) names
whose onomasticon forms had some unwanted (ex. humorous) connotations.
Idioms
Idioms are words, phrases, and expressions
particular to the Hebrew and Greek way of
describing reality, as well as antropomorphisms, personifications of inanimate objects, and phrases that could be classified as symbolic or metaphoric. We varied
our approach here. Sometimes, the literal
translation appeared in the footnotes while
a more literary version made it to the main
text; at other times, the literal version was
put in the main text while the footnotes
suggested more literary alternatives. The
choice each time depended on the context,
but also on cognitive, aesthetic or stylistic
factors.
Concerning the terms duch, dusza, serce,
nerki and wątroba (“spirit,” “soul,” “heart,”
“kidneys,” and “liver”), wherever they described the spiritual sphere of human life,
the first three were used in the main text,
and the other two were marked in footnotes
as idioms.
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Introductory tables to Bible books
Every book features an introductory table consisting of five rows and listing the
author, time frame, purpose, and subject
of the book. The tables were kept at their
most concise to help immediately place
each book in the accurate historical context. However, their brevity makes them,
by default, somewhat general, which is why
a few words of explanation are in order:
1. With the New Testament books it is relatively easy to determine the book’s author,
as well as when and where it was written.
The situation is dramatically different in
the Old Testament. In the majority of cases, the author is unknown. The names traditionally associated with the books do not
necessarily imply authorship. Logic says
these books should be treated as a kind of
collective work, especially since it is hard
to assess the extent of the editing that took
place over the centuries. That is why, in the
Time row we often differentiated between
the time of action and the time (or times) of
book edition, which is notoriously difficult
to pinpoint. By Place we mean the place of
action, unless stated otherwise.
2. In the case of the Old Testament books,
wherever applicable, the early dating option was preferred, as it seemed more con-
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sistent with the Biblical text. We did not try
to engage with the other option simply because we felt it was better to leave such specialist discussions to commentaries or publications dedicated to the matter.
3. The uncertainty connected with the information given in the tables should not be
felt to undermine the authority of the books.
Such a leap would be absurd. The books did
not come into being with modern standards
in mind. They have norms of their own, and
they continue to be a useful resource and
the ultimate creative challenge.
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Uwaga
Pełniejszy wykaz skrótów oznaczeń wariantów tekstowych zamieszczony został
w Literaturze i uwagach do wersetów Pisma
Świętego w przekładzie EIB (2018. https://
feib.pl).
Skróty ksiąg biblijnych:
Stare Przymierze: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt,
Joz, Sdz, Rt, 1-2Sm, 1-2Krl, 1-2Krn, Ezd, Ne,
Est, Jb, Ps, Prz, Kzn, Pnp, Iz, Jr, Tr, Ez, Dn,
Oz, Jl, Am, Ab, Jo, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml
Nowe Przymierze: Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz,
1-2Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2Ts, 1-2Tm, Tt,
Flm, Hbr, Jk, 1-2P, 1-3J, Jd, Obj
Nazwy znaków alfabetu hebrajskiego
 אalef,  בbet,  גgimel,  דdalet,  הhe,  וwaw,
 זzain,  חchet,  טtet,  יjod,  כkaw,  לlamed, מ
mem,  נnun,  סsamek,  עain,  פpe,  צtsade, ק
kof,  רresz,  שszin,  תtaw
Inne skróty i oznaczenia
abc – kursywą zaznaczono cytaty ze Starego Przymierza za NA27 i NA28. W samym Starym Przymierzu zaznaczono
w ten sposób nie tłumaczone wyrazy
obcego pochodzenia, jak: Sela i pur
abs. – absolutus
acc. – acusativus
ak. – akkadyjski
aleks. – aleksandryjski
amor. – amorycki
aor. – aoryst
Ar – wersja arabska
arab. – arabski
aram. – aramejski
as. – asyryjski
Ba – Baruch
bab. – babiloński
Bo – wersja bohairyczna
BHQ – Biblia Hebraica Quinta. 2010. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
BHS – Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1997.
K. Elliger, W. Rudolf, red., wyd. 5. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
chald. – chaldejski
cz – czasownik, -niki

dat. – dativus
dat. instr. – dativus instrumentalis
dat. loc. – dativus locativus
defek. – defektywna (forma)
det. – determinatyw
Did – Didache
dit. – dittografia
dk – dokonane
dł. – długość
dod. – dodatek, dodaje, -ją, -wać
dos. – dosłowny, -a, -e, -nie
dot. – dotyczy, - czący
du – dualis
duch. – duchowy, -a, -e, -o
ed(d) – edycje Ms(s)
egip. – egipski
elam. – elamicki, -e
em. – emendacja, -dowane
emf. – emfatyczne
En – Księga Enocha
etiop. — etiopski
etym. – etymologia, -cznie
euf. – eufemizm
fen. – fenicki
filist. – filistyński
frg. frgy. – fragment, –y
fryg. – frygijski, -a,-e
fut. – futurum, futuryczny, -a, -e
G* – G, tekst gr. pierwotny
G, Gmss – Septuaginta, niektóre manuskrypty
Septuaginty
GA – Kodeks Aleksandryjski
GB – Kodeks Watykański
GBal – Kodeks Watykański wtóry
GE – Göttingen Exodus
gen. – genetivus
GK – fragmenty z Genizy Kairskiej
GL – G, recenzja Lucjana
Gmin – G, mss minuskułowe
GN – kodeks Basiliano-Vaticanus połączony z kodeksem Veneto
GO – G, recenzja Orygenesa
GS – zasada Granville’a Sharpa
GS – Kodeks Synaiticus
GV – Kodeks Venetus
G82 – G ms 82
G127 – G ms 127
głęb. – głębokość
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gr. – grecki
gram. – gramaty-ka, -cznie, -czny
grub. – grubość, -ści
H – przekład Hieronima
h
– h wygłosowe w transkrypcji wyrażeń
hbr., które przy wymowie pozostaje
nieme
h. – homonim, homonim(icznie)(iczny)
hap. – haplografia
hbr. – hebrajski
hebr. – hebraizm
hend. – hendiadys
het. – hetycki, -s
Hex – źródła heksaplaryczne
hi – hifil
hier. egip. – hieroglificzny egipski
hist. – historyczny, -a, -e, -nie
hitp – hitpael
hitpalp – hitpalpel
hitpo – hitpolel
HM – hebrajski misznaicki
HN – hebrajski nebatejski
hof – hofal
hl – hapax legomenon, słowo użyte tylko
raz w tekście Biblii.
hl2,3 – słowo użyte w tekście Biblii, odpowiednio, dwa lub trzy razy
hom. – homonim
hur. – hurycki
Id, If, Ih, Ip – interpretacje: duchowa, futuryczna, historycza i preteryczna
ill. – illyryjski
imp. – imperativus
impf. – imperfectum
ind. – indicativus
inf. – infinitivus
ins. – inskrypcja, -cje
int. – interpretacja, -cje
J – źródło jahwistyczne
J. – jezioro
JHWH – Imię własne Boga, Jahwe
Jub – Księga Jubileuszy
Jud – Księga Judyty
juss. – jussivus
kan. – kananejski, -a
KD – Kodeks Damasceński
KH – Kodeks Hammurabiego
KP – Kodeks Petersburski, B 19A
ketiw – wyrażenie zaświadczone w tekście
głównym MT, dla którego sugeruje się
właściwy odczyt, czyli qere
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kj,w,z – kryterium, odpowiednio, językowe,
większego wglądu w tekst wyjściowy
i zrozumiałości.
klk, klkn, klkd, klks – kilka, -naście, -dziesiąt, -set.
kod. – kodeks, -y
kont. — kontekst, -owy
l. – lub
licz – liczebnik
lit. – literatura
lp, lm – liczba pojedyncza, liczba mnoga
łac. – łaciński
mat. – materiał(y)
M. – morze
Mdr – Księga Mądrości
med. – medyczny
met. – metonimia, -nimicznie
metaf. – metafora, metaforycz(ny)(nie)
metat. – metateza
mez. – mezopotamski, -a
min – minuta; w indeksie górnym: minuskuł(a)(owy)
m.in. – między innymi
mn. – mniejszy, -a
monet. – monetarny
ms, mss – manuskrypt(y)
Ms – kodeks hbr. średniowieczny
MT, MTmss – tekst masorecki, manuskrypty
tekstu masoreckiego
MTMs, MTMss – manuskrypt, manuskrypty
hebrajskie średniowieczne
NA27, NA28 – Novum Testamentum Graece. Nestle-Aland. 1993, 2012. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft
NB – Niewola Babilońska
ndk – niedokonane
ni – nifal
nom. – nominativus
NP – Nowe Przymierze (Nowy Testament)
n.p.m. – nad poziomem morza
O – recenzja Orygenesa
OL – wersje starołacińskie
oryg. – oryginalny (tekst l. wariant)
ozn. – oznacza
P – źródło kapłańskie
palp – palpel
pap. – papirus(y)
par. – paralelne, paralelizm
pas. – passivus, strona bierna
pd – południe
pd wsch – południowy wschód
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pd zach – południowy zachód
pers. – perski
pf. – perfectum
pi – piel
pilp – pilpel
PL – Pardes Lauder
pl – pluralis, lm
pn – północ
pn wsch – północny wchód
pn zach – północny zachód
poch. – pochodzenie
pod. – podobnie, podobieństwo
poj. – pojęcie
pojem. – pojemność
polp – polpal
por. – porównaj
pow. – powierzchnia
późn. – późniejszy, -e
p.p.m. – poniżej poziomu morza
praes. – praesens, czas teraźniejszy
pret. – preteryczny, -a, -e, -nie
profet. – profetyczny/e
przedr – przedrostek
przen. – przenośnia, -e
przyd – przydawka
przyim – przyimek
przym – przymiotnik, -kowy
przyp. – przypadek
przys – przysłówek
PN – Papirus Nasha
PS – Pięcioksiąg Samarytański
ptc. – participium, imiesłów
pu – pual
przyp. – przypis, -y
przys – przysłówek
q – kal
qere – wyrażenie sugerowane jako właściwy odczyt wyrażenia zaświadczonego
w tekście głównym MT, czyli ketiw
red. – redakcja, -cyjny
rewok. – rewokalizacja
rm – rodzaj męski
rodz. – rodzajnik
r. p. Chr. – rok przed Chrystusem
r. po Chr. – rok po Chrystusie
rz – rzeczownik
rzym. – rzymski
rż – rodzaj żeński
S – tekst syryjski
sc – status constructus
scp – scriptio plena, pisownia pełna
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scd – scriptio defectiva, pisownia ułomna
szer. – szerokość
SG – Salkinson-Ginsburg. 1886. Hebrew
New Testament, wyd. popr. 1999 w kierunku zgodności z Tekstem przyjętym
greckiego NT
sg – singularis, lp
skr. – skrót, skrócone
SP – Stare Przymierze (Stary Testament)
spers. – staroperski
spój – spójnik
st. – stopień
str. – strona, -y
sym. – symbol, -icznie, -iczny
syn. – synonim, synonimiczny, -nie
Syr – Mądrość Syracha
syr. – syryjski
T – Talmud
tiq – tiqqune soferim
TB – Talmud Babiloński
Tb – Księga Tobiasza
Tg – targum
TgJo – Targum Jonatana
TgN – Targum Neofiti
TgPsJ – Targum Pseudo-Jonatana
TgO – Targum Onkelosa
TgMs/Mss – kodeks, kodeksy Targumów
Th – grecki tekst Teodocjona
tłum. – tłumaczenie, -one
TP – Tekst przyjęty
trad. – tradycja
trans. – transliteracja
TW – Tekst większościowy
tys. – tysiąclecie
ugar. – ugarycki
Vg – Wulgata
w., ww. – werset, wersety
wd,l,o,p,s,t – wzgląd, odpowiednio, duchowego dziedzictwa, logiczności, objętości,
pierwszeństwa NP, starożytności i trudności wariantu
wok. – wokalizacja
wsch – wschód
wsp. – współczesne
wyr. – wyrażenie
wys. – wysokość
wzgl. – względnie
zach – zachód
zaim – zaimek
zal. – zależne, zależność, -ści
zak. – zakończenie
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zap. – zapożyczenie
ZMM – Zwoje znad Morza Martwego
zm. – zmarł
zn. – znaczenie
zob. – zobacz
zwok. – zwokalizowane
zwr. – zwrotny, -a, -e
I, II... – homonimy (pierwszy, drugi...)
’‘ – transkrypcja odpowiednio ( אalef) i ע
(ain)
α’ – przekład Akwili
ε’ – Quinta, warianty piątej kolumny
Heksapli
εβρ’ – późniejsze przekłady tekstu na język
grecki hebrajskiego, lecz bliżej nieokreślonego pochodzenia
Θ Ψ m P75 892txt 070 1241 f 1.13 – powszechnie
stosowane określenia świadectw tekstowych Nowego Przymierza. W niniej-
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szym przekładzie przytaczane za Novum Testamentum Graece (jak wyżej)
θ’ – przekład Teodocjona
σ’ – przekład Symmacha
1En – Pierwsza Księga Enocha
1Kl – Pierwszy List Klemensa
1Mch, 2Mch, 4Mch – Pierwsza, Druga,
Czwarta Księga Machabejska
[ – ]הznak lub znaki w nawiasie kwadratowym oznaczają, że nie zachowały się
one w manuskryptach
 — ֿמ ֯ה ̇ל שbrak znaku nad literą oznacza literę pewną, kropka prawdopodobną, kółko możliwą, kreska zaś niepewność co
do identyfikacji liter podobnych
[...] – nawias kwadratowy zamyka wyrazy
lub wyrażenia, których w oryginale wyraźnie brak, a które w odczuciu tłumaczy wyjaśniają lub stanowią opcję wyjaśnienia znaczenia tekstu

Stare Przymierze

Dodatki

Miary i wagi
Współczesne równoważniki biblijnych miar i wag
Podane w przekładzie współczesne równoważniki biblijnych miar i wag są przybliżone. Miary te i wagi są bowiem różne
w zależności od okresu i kultury. Ich ustalenie jest też utrudnione ze względu na
niepewność co do czasu i zakresu redakcji poszczególnych ksiąg biblijnych. Mimo
to, znajomość nawet przybliżonych równoważników pozwala wyobrazić sobie, z jakimi wielkościami mamy do czynienia.
Uwagi ogólne:
W przypadku jednostek monetarnych, które wcześniej mogły być jednostkami ciężaru, w kolumnie Równoważnik podano
wagę oraz czas. Waga ma na celu przybliżenie znaczenia i wartości monety, a czas
określenie, jaki wysiłek mógł być przez
daną jednostkę nagradzany, przy założeniu, że dwunastogodzinna dniówka robotnika najemnego nagradzana była denarem

Nazwa

Równoważnik

lub drachmą. Monety pojawiły się w Izraelu ok. VI w. p. Chr.
W tekście głównym przekładu podawano wielkości biblijne, chyba że ich nazwy
czyniłyby przekład zbyt technicznym, niezrozumiałym lub nasuwającym błędne
skojarzenia.
W związku z powyższym, ekwiwalenty
godzinowe podano według normy współczesnej, tj. środek dnia przypada na godzinę dwunastą, nie szóstą.
Pod tabelą, w skróconej formie, podano wykaz dzieł, które wykorzystano przy
tworzeniu tabeli. Wykaz ten wyjaśnia użyte w Uwagach skróty bibliograficzne. Inne
skróty zostały wyjaśnione na stronach
wstępnych niniejszej publikacji.
Uwagi podają typ jednostki, dziedzinę pomiaru, oryginalne brzmienie nazwy,
przeliczniki i tam, gdzie to konieczne, odwołania do tekstu Biblii.

Uwagi
pojem. poch. pers., mat. sypkie; gr. ἀρτάβη, = 1 medimnus + 3 choiniksy Hdt LS =
1/6 chomera; artaba egip. = 21,83 l; Iz 5:10

artaba

67 l

assarion

0,4 g/45 min

monet., rzym., miedź, mosiądz; gr. ἀσσάριον, hbr. יּסר
ָ א,ִ = 1/16 denara; Mt 10:29; Łk 12:6

baryłka

22 l

pojem., mat. płynne, hbr.  ַּבתSG, gr. βάτος; = 1 efa (?) = 1 bat (?) = 0,1 chomera (?); być
może bat czasów NP. Inne: 30-34 l GING; 21,5 l Fri; egip. 21,83 l Segre; Łk 16:6

bat

40 l

pojem., mat. sypkie i płynne, hbr. ּבת,ַ gr. κεράμιον (dzban) Iz 5:10; = 1 efa = 1 bat = 0,1
chomera. Inne: 40-45 l HALOT Hol; 39,39 l Flaw; egip. 21,83 l Segre

beka

6g

hbr. ּב ַקע,ֶ gr. ἥμισυ τοῦ σίκλου l. δραχμή; = 0,5 sykla = 0,01 miny; Rdz 24:22;
Wj 38:26

bukłak

22 l

pojem., mat. płynne, hbr. נֵ ֶבל, gr. ἀγγεῖον, lub: łagiew, 1Sm 10:3

cemed
jarzmo

0,58 ha
5.800 m2

hbr. צ ֶמד,ֶ gr. ζεύγη βοῶν: pow. do zaorania przez parę zwierząt pociągowych,
1Sm 14:14; Iz 5:10

choiniks

1,1 l

pojem., mat. sypkie i płynne, gr. χοῖνιξ, hbr. ( ַקבkaw), Obj 6:6; lub 0,5 kawu 2Krl 6:25

chomer

400 l

pojem., mat. sypkie; hbr. ח ֶֹמר, = 6 artab Iz 5:10 = 10 ef Ez 45:11 = 10 batów = 50 sykli
Kpł 27:16; Ez 45:14. Inne: 394 l HALOT, 450 kg LEH; 220 l Alex; Kpł 27:16; Lb 11:32; Oz 3:2

darejka

8,5 g

monet. pers., hbr.  ַ;ּד ְר ְּכמֹונִ יםpóźniejsza drachma (?);1Krn 29:7; Ezd 2:69; 8,27; Ne 7:70-72

denar

6 g/12 godz.

monet. rzym., srebro; łac. denarius, gr. δηνάριον l. δραχμή, hbr. ּב ַקע,ֶ gr. ἥμισυ
τοῦ σίκλου; = 0,5 sykla Wj 38:26 = 0,4 aureusa = 16 assarionów, 64 kodrantesów =
128 leptonów

1521
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Uwagi
monet. gr. δίδραχμον; hbr. ּב ַקע,ֶ gr. ἥμισυ τοῦ σίκλου; Wj 38:26; 0,5 sykla =
2 drachmy = 0,25 statera; Mt 17:24

didrachma

12 g/2 dni

dłoń

7,5 cm

hbr. ט ַפח,ֶ gr. παλαιστής; = 4 palce = 1/6 łokcia, Wj 25:25; 37:12; Ez 40:5, 43; 43:13

drachma

6 g/12 godz.

monet. gr., srebro l. złoto, gr. δραχμή; w SP hbr. ּב ַקע,ֶ gr. ἥμισυ τοῦ σίκλου; =
0,5 sykla Wj 38:26; Łk 15:8 = denar

droga
szabatnia

1 km

hbr. ( ֶד ֶר ְך ַׁש ָּבתderech szabbat) gr. σαββάτου ὁδόν: wg Joz 3:4 G; = 2000 łokci =
900 m = 5 stadiów (925 m) l. 6 stadiów (1100 m) Fla; Dz 1:12

dzień drogi

28 km (?)

gr. ἡμέρας ὁδὸν, hbr.  ֶ;ד ֶר ְך־יֹוםodległość wnioskowana na podstawie informacji Hdt,
który stację (σταθμός) umieszczał po 150 stadiach = 5 parasangów (26,6-31,5 km);
w Łk 2:44 nie musi jednak chodzić o konkretną odległość

efa

40 l

hbr. יפה
ָ ’( ֵאefah), gr. οιφι: 0,1 chomera = 1 bat = 3 metrony (miary), Iz 5:10; inne: 40-45 l
HALOT

funt

109,2 g

gr. λίτρα; hbr. יט ָרה
ְ ( ִלlitrah); w SG יט ִר ין
ָ ( ִלlitarin); 1/3 libry rzymskiej, tj. 327,45 g; wg T
(Ettin) 60 sykli, tj. 354 g (1 sykl = 6 g, czyli 1 beka); wg GING Fri LS LN UBS Thayer EDNT równa rzymskiej librze, tj. 325 g l. 327,45 g; J 12:3; 19:39

gera

0,6 g

monet., ciężar, hbr. ּגֵ ָרה: 1/20 sykla

godzina

godz. wsp.
– 6 godz.

Godz. liczono od 6:00 do 18:00 i tak: 9:00 była godz. trzecią; 12:00 – szóstą, 15:00 – dziewiątą i 18:00 – dwunastą

hin

6l

pojem., mat. płynne; hbr. ( ִהיןhin); hin egip. = 0,456 l; hin hbr. = 6,06 l = 1/60 chomera =
1/6 efy; np. Wj 29:40

kaw

2l

pojem., mat. sypkie, hbr. קב,ַ w T: ק ָבא,ַ hl, = 4 logi ( = )ֹלג1/6 sei ()ס ָאה
ְ = 1/6 hinu ()הין
ִ
= ok. 2 l; 2Krl 6:25 BDB, Flaw;2 por. choiniks Obj 6:6

kawałek pola 2,4 ha

Być może powierzchnia pola, hbr. ( ִמ ְּׂש ֵדהmissedeh), gr. ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ, obsiewana
chomerem jęczmienia, wartości 50 sykli; Kpł 27:16

kesita

1,43 kg

ciężar, arab. (?), hbr. יטה
ָ ( ְק ִׂשqesitah), kawałek, gr. ἀμνός, co w Rdz 33:19 może oznaczać nie jednostkę miary, lecz owcę. Pozabiblijną paralelą dla kesity jest arab. keszita, tj. 481
dirhamów, czyli 1429 g (Lane; HALOT); Rdz 33:19; Joz 24:32. W Jb 42:11 jedna kesita w tekście
hbr. odpowiada 100 owcom w tekście gr. (יטה ֶא ָחת
ָ  — ְק ִׂשἕκαστος ἀμνάδα), z czego mogłoby wynikać, że Rdz 33:19 można odczytać: za sto [owiec, czyli] kesitę

kodrantes

0,1 g/30 min

monet., gr. κοδράντης, łac. quadrans; = 2 leptonów = 0,25 assariona = 1/64 denara,
Mt 5:26; Mk 12:42

kohorta

600 ludzi

rzym. jednostka taktyczna, gr. σπεῖρα; = 0,1 legionu; np. Mt 27:27

kor

400 l

pojem., mat. sypkie i płynne, hbr. ּכֹר, gr. κόρος; 1 chomer ()ח ֶֹמר. Inne: 350-390 l HALOT;
450 l Milik

krok

75 cm

gr. βῆμα; Dz 7:5

legion

6000 ludzi

rzym. jednostka taktyczna, gr. λεγιών, w czasach Jezusa (tj. za Augusta) liczył 6100 pieszych i 726 jezdnych; np. Mt 26:53

lepton

0,05 g/15 min

monet., gr. λεπτόν, = 0,5 kodrantesa; Mk 12:42

letek

200 l

pojem., mat. sypkie, hbr. ל ֶתְך,ֶ hl, = 0,5 chomera; Oz 3:2

libra

327,45 g

ָ ( ִלlitarin);
wg GING Fri LS LN UBS Thayer EDNT gr. λίτρα; hbr. יט ָרה
ְ ( ִלlitrah); w SG יט ִר ין
inne: 325 g Fri
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Uwagi

sykl
świątynny

12 g

ciężar, monet., hbr. ( ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹד ׁשszeqel haqqodesz), gr. ὁ σίκλος ὁ ἅγιος: (1) sykl odważany za pomocą odważników świątynnych, = 20 ger; (2) sykl cięższy od standardowego
o 0,5 g (?); Wj 38:26

talent

50 kg

ciężar, hbr. ( ִּכ ָּכרkikkar), gr. τάλαντον. Inne: tzw. talent lżejszy = 49,1 kg; talent cięższy
(babiloński) = 58,9 kg, później obniżony do 49,1 kg; 26-36 kg GING; 28-36 kg Fri; 30,6 kg;
izraelski 34 kg, a rzymski 41 kg EDNT; = 3000 sykli; Wj 38:24; lKrl 10:17; Ezd 2:69; Ez 45:9;
Obj 16:21

talent

50 kg/20 lat

monet., srebro lub złoto, hbr. ( ִּכ ָּכרkikkar), gr. τάλαντον; = 60 min = 240 aureusów =
6000 denarów UBS; talent złoty był droższy; Mt 18:24; 25:15.

trzy dni
drogi

84 km (?)

hbr. ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ּד ֶר ְך ְׁש,ֶ gr. ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, hbr.  ֶ;ד ֶר ְך־יֹוםw Rdz 30:36; Wj 3:18;
15:22 może jednak chodzić o idiomatyczne określenie dużej odległości, a w Jo 3:3 o wielkość
miasta

zagon

2000 m2 (?)

hbr. מ ֲענָ ה,ַ (ma‘anah), powierzchnia zaorywana jednym zaprzęgiem zwierząt; 1Sm 14:14;
Ps 129:3
Piotr Zaremba
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Informacje do Księgi Psalmów
Znaczenie not wstępnych
Księgi Psalmów
Poniższe noty wstępne Księgi Psalmów
zostały zestawione alfabetycznie.
Do złotej myśli (Ps 16, 56, 57, 58, 59, 60)
lub: Miktam, hbr. ( ִמ ְכ ָּתםmichtam). Możliwe znaczenia: (1) Napis, inskrypcja lub
Psalm inskrypcyjny G θ’ Tg (zob. Iz 38:9),
gr. στηλογραφία (stelografia), czyli: napis
na steli. Być może chodzi o modlitwę na
piśmie lub o modlitwę osnutą wokół myśli
lub zasady wyrytej na kamieniu lub wybitej na ozdobie. (2) Ze złota l. złocisty, złota
(myśl), a zatem: Złoty Psalm lub: Do złotej
myśli, od hbr. ( ֶּכ ֶתםketem). (3) Psalm pokornego (l. nienagannego) Dawida, od ak. katamu, czyli: przykryć, odkupić (?) σ’ H. (4)
Cicha modlitwa. (5) Psalm przebłagalny. (6)
Określenie wczesnej kolekcji Psalmów.
Na czas choroby (Ps 53), hbr. ל־מ ֲח ַלת
ָ ַע
(‘al-machalat). Możliwy odczyt: (1) ‘( ַעלal),
czyli: na, oraz ( ָמ ֲח ַלתmachalat), czyli: fujarka (?). Chodziłoby zatem o utwór śpiewany
przy grze na fujarce lub flecie, co mogłoby
się również odnosić do pieśni żałobnej (Jr
48:36; Mt 9:23). (2) W związku z chorobą, od
hbr. ( ַמ ֲח ֶלהmachaleh). (3) Być może określenie melodii lub instrumentu muzycznego.
W niektórych greckich tekstach występuje słowo χορεία (choreia), od hbr. ( ַמ ֲח ַלתmachalat), czyli: taniec okrężny, zob. Ps 149:3;
150:4. (4) Być może nazwa jednego z chórów, chóru Machola, zob. 1Krl 4:31.
Na czas przygnębienia lub: Na [melodię]: Mahalat leannot (Ps 88), hbr. ל־מ ֲח ַלת
ָ ַע
‘( ְל ַעּנֹותal-machalat le‘annot). Możliwy odczyt: (1) ‘( ַעלal), czyli: na, oraz ( ָמ ֲח ַלתmachalat), czyli: fujarka (?). Chodziłoby zatem
– jak powyżej – o utwór śpiewany przy grze
na fujarce lub flecie, co mogłoby też odnosić się do pieśni żałobnej (Jr 48:36; Mt 9:23).
(2) W związku z chorobą, dla upokorzenia l.
pokuty, l. przygnębienia, od hbr. ( ַמ ֲח ֶלהmachaleh), oraz ‘( ִעּנָ הinnah).
Na flety (Ps 5), hbr. ל־הּנְ ִחילֹות
ַ ’( ֶאel-hannehilot). Występujące w tekście hl ( נְ חֹולֹותnechilot) łączony jest z ( ָח ִל ילchalil) czyli: flet
(Iz 30:29). Inne możliwości odczytu: (1) do
choroby, hbr: ( נְ חֹולֹותnecholot); (2) na dzie-

dzictwo; G odczytuje to słowo w sensie
( נַ ֲח ָלהnachalah), czyli: dziedzictwo; może
też jednak chodzić o rodzaj melodii; (3) na
murmurando; Talmud odczytuje ( נְ ְחלֹותnechlot) jako rój [pszczół], co mogłoby oznaczać popularną melodię przypominającą
brzęczenie pszczół.
Na melodię: Cicha gołębica w dali (Ps
56), hbr. ‘( ַעל־יֹונַ ת ֵא ֶלם ְרח ִֹקיםal jonat ’elem).
Możliwy odczyt: (1) Cicha gołębica – oddaleni. (2) Gołębica odległych terebintów, jeśli ’( ֵא ֶלםelem) potraktować jako ’( ֵא ִל יםelim),
lm od ’( ֵא ָלהelah), czyli: dąb, terebint. (3)
O ludzie oddalonym od świętych (l. od
świętości, l. świątyni), gr. ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου (hyper
tou laou tou apo ton hagion memakrymmennou), gdzie  אלםodczytano w sensie ֵא ִל ים
(’elim), czyli rzeczy świętych.
Na melodię: Dziewice (Ps 46), hbr. ַעל־
‘( ֲע ָלמֹותal-‘alamot), zob. 1Krn 15:20. (1) Może
chodzić o przeznaczenie Psalmu na głosy
żeńskie lub soprany. (2) O sprawach ukrytych, gr. ὑπὲρ τῶν κρυφίων (hyper ton kryfion) G.
Na melodię: Lilie (Ps 45, 69, 80), hbr. ַעל־
‘( ׁש ַֹׁשּנִ יםal-szoszannim). Być może: Na sześć
głosów.
Na melodię: Lilia świadectw (Ps 60),
hbr. ל־ׁשּוׁש ן ֵעדּות
ַ
‘( ַעal-szuszan‘edut). Według G: tym, którzy mają być przemienieni,
gr. τοῖς ἀλλοιωθησομένοις (tois alloiothesomenois), od hbr. ־ׁשנִ ים
ַ ל־ׁש
ֶ ‘( ַעal-sze-szanim).
Jeśli chodzi o hbr. ‘( ֵעדּותedut), czyli: świadectwo, słowo to może odnosić się do pouczeń lub do zachęty (zob. Ps 119:88). G odczytuje to słowo w sensie: jeszcze, hbr. עֹוד
(‘od).
Na melodię: Łania o poranku (Ps 22),
hbr. ל־אּיֶ ֶלת ַה ַּׁש ַחר
ַ ‘( ַעal-’ajjelet ha-szszachar). (1) Łania, ’( ַאּיֶ ֶלתajjelet), przetłumaczono w G jako: pomoc, gr. ἀντίλημψις (antilempsis), hbr. ’( ֱאיָ ֻלתejalut). Przy takim
odczycie chodziłoby o Psalm mogący służyć pomocą już od rana. (2) Być może chodzi o rodzaj melodii.
Na melodię: Nie niszcz lub: Nie doprowadzaj do zniszczenia (Ps 57, 58, 59, 75),
hbr. ל־ּת ְׁש ֵחת
ַ ’( ַאal-taszchet). Pewną wska-
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Ołtarz kadzidlany: 
Wj 30:1-5; 37:25-28

Kapłan Najwyższy:
Wj 28:1-43; 39:1-31

Świecznik: 
Wj 25:31-40; 37:17-24

Skrzynia Świadectwa 
lub Przymierza: 
Wj 25:10-22; 37:1-9

Księga Rodzaju
Pierwsza Księga Mojżeszowa
Genesis
Autor:
Czas:

Miejsce:
Cel:

Temat:

Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków (np. Rdz 36:31).
(1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty
śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2.
poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji
między człowiekiem a Bogiem oraz formowania się narodu
wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie.
Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.

Stworzenie świata

1

1Na

początku stworzył1 Bóg2 niebiosa i ziemię.a3 2A ziemia była bezładna i pusta,4 ciemność [rozciągała się] nad
otchłanią,5 a Duch Bożya unosił się nad powierzchnią
wód.b

1

stworzył, ( ָּב ָּראbara’), lub: ukształtował, por. Rdz 1:27;  ָּב ָּראzawsze
opisuje działanie Boga, jak również tworzenie czegoś na nowo, zob. Ps
51:12; Iz 43:15; 65:17.

2

Bóg, ֹלהים
ִ ’( ֱאelohim): mimo lm (pl majestatu) stworzył jest w lp.

3

Rdz 1:1 to: (1) tytuł opisu stworzenia w części dot. człowieka; (2) podsumowanie pierwszego etapu stworzenia, po którym ziemia stała się
()היְ ָּתה
ָּ bezładna i pusta; (3) zdanie zależne względem w. 2: Gdy na początku […], to ziemia była; (4) zdanie wraz z w. 2 zależne względem w.
3: Gdy na początku […], a ziemia była […], wtedy Bóg powiedział.

4

bezładna i pusta, ( תֹהּו וָּ בֹהּוtohu wawohu), tak opisywane są skutki sądu,
np. Iz 34:10-11; Jr 4:23. Odczyt w. 2: Ziemia zaś stała się bezładna i pusta i (l. tak, że) ciemność [rozciągała się] nad otchłanią, a Duch Boży
unosił się nad powierzchnią wód, służy za uzasadnienie teorii stworzenia
— odnowy, głoszącej, że Bóg stworzył niebo i ziemię, doszło do katastrofy (zob. Iz 45:18; Ez 28:11-19), a w. 3 rozpoczyna opis procesu odnowy.

5

otchłań, ( ְתהֹוםtehom): może ozn. głębię oceanu; charakterystyczne dla
opisu biblijnego jest to, że w odróżnieniu od kosmogonii innych kultur

1aPs 8:3; 93:4; 104:2-32;
148:5-6; J 1:1-3; 1Kor 8:6;
Kol 1:15-17; Hbr 1:2; 11:3
2aRdz 41:38; Wj 31:3; 35:31;
Lb 24:2; 1Sm 10:10; 11:6;
19:20, 23; 2Krn 15:1; 24:20;
Ez 11:24; b2P 3:5

str. 2; Księga Rodzaju
3aPrz 8:22-31; Iz 48:13;
66:2; Ps 93:1; b2Kor 4:6
4aWj 26:33; Kpł 10:10;
11:47; 20:24
5a2Krl 23:34; bRdz 2:4; Ps
90:4; Iz 61:2; 2P3:8

3Wtedy6

6aJb 37:18; Ez 1:22; Dn 12:3

6Następnie

9aPs 104:8
11aKpł 19:19; Pwt 22:9-11
16aPwt 4:19; Ps 136:9

9Następnie

Przekład dosłowny

Bóg powiedział:a Niech się stanie światło!b I stało się
światło. zobaczył7 Bóg, że światło jest dobre. Oddzieliła zatem Bóg światło od ciemności. 5I nazwała Bóg światło dniem,b a
ciemność nazwał nocą. Tak nastał wieczór i nastał poranek8 —
dzień9 pierwszy.
4I

Bóg powiedział: Niech powstanie sklepieniea10 pomiędzy wodami i niech rozdziela między wodami a wodami!11
7I zrobił Bóg sklepienie; oddzielił wody spod sklepienia od wód
znad sklepienia — i tak się stało. 8I nazwał Bóg sklepienie niebiosami.12 Tak nastał wieczór i nastał poranek — dzień drugi.
Bóg powiedział: Niech się zbiorą wody spod niebios
na jedno miejsce13 i niech się ukaże suchy ląd!a Tak też się stało.14 10Suchy ląd nazwał Bóg ziemią, a zbiorniki wód morza-

żywioły nie są w nim przedstawiane jako bóstwa (Rdz 1:2 L), por. Rdz 1:7,
14; 7:11; 8:2; Ps 33:7; 104:6.
6

Spójnik waw, ו, Rdz 1:3L.

7

Lub: uznał, pod. Rdz 1:10, 18, 21, 25.

8

Tak nastał wieczór i nastał poranek, יְהי־ב ֶֹקר
ִ ַי־ע ֶרב ו
ֶ יְה
ִ ַו: (1) idiom: tak
minął dzień pierwszy; wyrażenie odzwierciedlające mez. sposób wyznaczania doby (noc i dzień, por. Ne 13:19; Est 4:16; Ps 55:18; Dn 8:14),
kontrastujący z egip. (dzień i noc, zob. Rdz 1:3-5, 14, 16, 18; ponadto
por. np. Sdz 19:4-9; 1Sm 9:20; 28:19); (2) wyrażenie wieczór odnosi się
do wieczoru dnia przed pierwszym etapem stworzenia (Rdz 1:5 L).

9

dzień, יֹום, tj. (1) wieczór i poranek sprzed stworzenia słońca, Rdz 1:8, 13;
(2) po stworzeniu słońca, Rdz 1:19, 23, 31; (3) okres dni stworzenia, Rdz
2:4.

10

sklepienie, Rdz 1:14L.

11

G dod.: i tak się stało.

12

G dod.: i zobaczył Bóg, że to było dobre, καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν (Rdz
1:8L).

13

miejsce, ( ָּמקֹוםmaqom): zbiornik, συναγωγή, ( ִמ ְקוֶ הmiqweh), G; zob.
podobieństwo samogłosek oraz zbiorniki w Rdz 1:10.

14

G dod.: i zebrała się woda pod niebem w zbiornik jej (tj. ich) i ukazał się
suchy ląd, καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς
συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ἡ ξηρα.

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 3

mi15 — i zobaczył Bóg, że to jest dobre. 11Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zakiełkuje trawą,16 roślinnością17 wydającą
nasienie, drzewem owocowym wydającym owoc, w którym jest
nasienie, stosownie do swego rodzajua18 na ziemi! I tak się stało. 12Ziemia wypuściła trawę, roślinność wydającą nasienie
według swego rodzaju i drzewo rodzące owoc, w którym jest
nasienie, według swego rodzaju, i Bóg uznał to za dobre. 13Tak
nastał wieczór i nastał poranek — dzień trzeci.
14Następnie

Bóg powiedział: Niech na sklepieniu niebios pojawią się światła, aby rozdzielać dzień od nocy i być znakami dla
pór, dni i lat! 15Niech też będą światłami na sklepieniu niebios,
aby oświetlać ziemię! Tak też się stało. 16Bóg utworzył dwa
wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło
mniejsze, aby rządziło nocą. [Utworzył] również gwiazdy.a
17Umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią 18i rządziły dniem i nocą, i oddzielały światło od ciemności
— i zobaczył Bóg, że to jest dobre. 19Tak nastał wieczór i nastał poranek — dzień czwarty.
20Następnie

Bóg powiedział: Niech się zapełnią wody rojem
żywych istot,19 a nad ziemią niech zatrzepocze ptactwo na obliczu sklepienia niebios!20 21Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory21 i wszelkie ruszające się żywe istoty, którymi — stosownie do ich rodzajów — zaroiły się wody. I wszelkie skrzy15

zbiorniki wód morzami, ּול ִמ ְקוֵ ה ַה ַמיִ ם ָּק ָּרא יַ ִמים,
ְ lub zbiornik wody morzem: lm potęgująca, wskazująca na wielkie morze: Ps 24:2.

16

trawą, ( ֶד ֶשאdesze’), tj. młodą, miękką zielonością, która pojawia się po
deszczu i okrywa łąki i doliny (2Sm 23:4; Jb 38:27; Jl 2:22; Ps 23:2).

17

Lub: zielem.

18

rodzaj, ( ִמיןmin), może też wskazywać na różnorodność aktu stwórczego.

19

rojem żywych istot, ש ֶרץ נֶ ֶפש ַחיָּ ה,
ֶ tj. rojem żywej duszy (l. żywego tchnienia). Co do ( נֶ ֶפש ַחיָּ הnefesz chajjah), zob. Rdz 1:24.

20

G dod.: i tak się stało, καὶ ἐγένετο οὕτως.

21

potwory, ( ַתנִ ינִ םtaninim): oznacza węża w Wj 7:9; krokodyla w Ez 29:3;
potężne zwierzę w Jr 51:34, a w Iz 27:1 oznacza smoka; z Ps 148:7 wynika, że chodzi o potwory morskie.

str. 4; Księga Rodzaju

Przekład dosłowny

dlate ptactwo według jego rodzaju — i uznał to Bóg za dobre.
22Wówczas pobłogosławił im Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się i
rozmnażajcie, i napełniajcie wody mórz. A ptactwo niech się
rozmnaża na ziemi! 23Tak nastał wieczór i nastał poranek —
dzień piąty.
24Następnie

Bóg powiedział: Niech ziemia wyda żywą duszę22
stosownie do jej rodzajów: bydło, płazy i zwierzęta ziemi według swego rodzaju! Tak też się stało. 25Bóg uczynił zwierzęta
ziemi według ich rodzajów, bydło według jego rodzajów i
wszelkie płazy ziemi23 według ich rodzajów — i zobaczył Bóg,
że to jest dobre.
27aRdz 5:1-2; Mt 19:4; Mk
10:6
28aRdz 9:1, 7; 17:20; 28:3;
35:11; 48:4
29aRdz 9:3

26Następnie

Bóg24 powiedział: Uczyńmy25 człowieka na nasz
obraz, na nasze26 podobieństwo,27 i niech panuje nad rybami
morza, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią,
i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. 27I stworzył Bóg

22

żywą duszę, נֶ ֶפש ַחיָּ ה, l. żywe tchnienie (l. istotę).

23

wszelkie płazy ziemi, ל־ר ֶמׂש ָּה ֲא ָּד ָּמה
ֶ כ.
ָּ

24

Bóg, ֹלהים
ִ ’( ֱאelohim): (1) lm podkreślająca wielkość (tzw. pl majestatis,
tj. Wielki Bóg lub: Potężny Bóg); (2) lm ozn. innych bogów, aniołów lub
sędziów.

25

Uczyńmy, ( נַ ֲע ֶׂשהna‘aseh): (1) Bóg zwraca się w ten sposób do siebie; w
Rdz 1:27 pl majestatis łączy się z zaimkiem w lp. Określenia: na nasz obraz (ב ַצ ְל ֵמנּו,
ְ betsalmenu), na nasze podobieństwo (מּותנּו
ֵ כ ְד,
ִ kidmutenu)
oznaczają podobieństwo człowieka do Boga, a nie bogów czy aniołów.
Ponadto być może mamy do czynienia z pierwszą wskazówką na temat
Trójjedności Boga (Ojciec, Syn i Duch) jak i trójjedności człowieka
(duch, dusza, ciało). (2) Bóg zwraca się do aniołów, zob. Rdz 3:5, choć to
mniej prawdopodobne (por. 1Krl 22:19-22; Jb 1:6-12; 2:1-6; Iz 6:1-8).

26

na nasze: l. zgodnie z naszym, l. według podobieństwa do nas.

27

obraz i podobieństwo, ( ֶצ ֶלםtselem), εἰκών, i ( ְדמּותdymut), ὁμοίωσις, to
określenia bliskoznaczne, por. Rdz 1:27; 5:3. Ten obraz Boga w człowieku może odnosić się do złożoności natury, nieskażoności, wolności (suwerenności), twórczości i miłości (misyjności).

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 5

człowieka28 na swój obraz, stworzył go na obraz Boga — stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.a 28Potem błogosławił im Bóg
i powiedział im Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie,a i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie: panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios, i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi!29 29Potem Bóg powiedział: Oto daję
wam wszelką roślinę wydającą nasienie, na całej powierzchni
ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie —
[to] niech wam służy za pokarm!a 30Wszystkim zaś zwierzętom
ziemi i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszystkiemu, co pełza po
ziemi, w czym jest żywa dusza,30 [daję] do jedzenia wszelkie
zielone rośliny. Tak też się stało.
31I

spojrzał Bóg na wszystko, czego dokonał, a oto było [to] 31 Mk 7:37
bardzo dobre.a Tak nastał wieczór i nastał poranek — dzień
szósty.
a

1Tak

4:4, 10
ukończone zostały niebiosa i ziemia, i cały ich za- 23 Hbr
Wj 20:11
stęp. 2I ukończył Bóg w31 siódmym32 dniu swoje dzieło,33
które wykonywał, i zaprzestał34 w siódmym dniu wszelkiej pracy, którą wykonywał.a 3I pobłogosławił Bóg dzień
siódmy i poświęcił go,a35 gdyż w nim zaprzestał wszelkiego
swego dzieła, które stworzył Bóg przez [jego] wykonanie.36

2
28

człowieka, ’( ָּא ָּדםadam), lub: rodzaj ludzki; określenie to czyni opis
upadku opisem doświadczenia każdej istoty ludzkiej; określenie to staje
się dalej imieniem własnym (Rdz 2:20; 3:17, 21; 4:1; 5:1).

29

G dod.: i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi, καὶ πάντων τῶν
ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς, por. Rdz 1:26.

30

żywa dusza, נֶ ֶפש ַחיָּ ה, lub: tchnienie życia, żywe tchnienie.

31

Przyimek w ()ב
ְ najwyraźniej ozn. tu przed.

32

w szóstym PS G S.

33

dzieło, אכה
ָּ ( ְמ ָּלmela’chah), lub: pracę, zajęcie.

34

Lub: odpoczął.

35

poświęcił go, ( וַ יְ ַק ֵדש אֹתֹוwajqadesz), lub: uświęcił go l. wydzielił go.

36

Lub: które tworzył Bóg dla ich wykonania (Rdz 2:3L).

a
a
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Szczegółowy opis stworzenia człowieka
4Oto

dzieje37

niebios i ziemi przy ich tworzeniu,38 w dniu39
uczynienia przez JHWH, Boga,40 ziemi oraz niebios.41
5Zanim42 pojawił się na ziemi jakikolwiek polny krzew43 i zanim wzeszła jakakolwiek polna trawa, gdyż nie spuszczał
JHWH, Bóg, deszczu na ziemię i nie było człowieka do uprawiania ziemi,44 6ale mgła45 występowała z ziemi i poiła całą
powierzchnię gleby, 7JHWH, Bóg, ukształtował człowieka,
proch z ziemi,46 i tchnął w jego nozdrza dech życia47 — i czło-

37

dzieje, תֹולדֹות
ְ (toledot), lub: pokolenia we wprowadzeniach do genealogii, zob. Rdz 5:1; 10:1. Wg G: To jest księga pochodzenia, αὕτη ἡ βίβλος
γενέσεως (Rdz 2:4L).

38

Lub: gdy zostały stworzone, ὅτε ἐγένετο G.

39

w dniu, ביֹום,
ְ lub: w czasie.

40

JHWH, Bóg, ֹלהים
ִ יְ הוָּ ה ֱא: m.in.: (1) Wprowadzenie tego wyrażenia oznacza, że mamy do czynienia z odrębną jednostką literacką, tj. źródłem J
(Jahwistycznym). (2) Wprowadzenie tego wyrażenia sygnalizuje, że Bóg
objawia się w kontekście przymierza, nie stworzenia.

41

Wg PS G S TgN: niebios i ziemi. W. 4 traktowany jest jako tytuł.

42

W Rdz 2:5-8 chodzi raczej o roślinność uprawną Edenu (por. Rdz 1:1113), bo: (1) w w. 5 jest mowa o braku człowieka, a ponadto (2) jeśli roślinności nie było w ogóle, to co miałaby poić mgła? Niemniej frg. robi
wrażenie pochodzącego z innego źródła niż Rdz 1:1-2:3.

43

krzew, ׂש ַיח,
ִ por. Rdz 21:15; Jb 30:4, 7.

44

do uprawiania ziemi l. gleby, ת־ה ֲא ָּד ָּמה
ָּ ל ֲעבֹד ֶא.ַ

45

mgła, ’( ֵאדed), hl2, por. Jb 36:27; ak. edu w tekstach bab. odnosi się do
podziemnych źródeł (Rdz 2:6L).

46

ziemi l. gleby; ’( ֲא ָּד ָּמהadamah) może, w zależności od kontekstu, ozn.
ziemię, proch (tj. ziemię jako materiał), grunt, pole. W Rdz 2:4-7 ֲא ָּד ָּמה
występuje w kontekście ’( ֶא ֶרץerets), czyli: ziemia, w zn. bliskoznacznym
do א ָּד ָּמה,
ֲ szczególnie że mamy tu do czynienia z grą słów: człowiek —
ziemia, adam — adama ()א ָּד ָּמה — ָּא ָּדם,
ֲ w rodzaju: ziemianin — ziemia.

47

dech życia, ( נִ ְש ַמת ַחיִ יםniszmat chajjim), zob. Jb 32:8; Prz 20:27.
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wiek stał się żywą duszą.48 8Wtedy JHWH, Bóg, zasadził ogród
w Edenie,49 od wschodu, i umieścił tam człowieka, którego
ukształtował. 9I sprawił JHWH, Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo piękne z wyglądu50 i dobre do jedzenia — i drzewo
życia w środku ogrodu, i drzewo poznania dobrego i złego.
10A

rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród, a stamtąd
rozdzielała się na cztery odnogi. 11Nazwa pierwszej: Piszon.
Ona otaczała całą ziemię Chawila, tam, gdzie jest złoto,12a złoto tej ziemi jest wyborne,51 tam jest bdellium52 i kamień onyksowy.53 13A nazwa drugiej rzeki: Gichon. Ona otacza całą ziemię Kusz.54 14A nazwa trzeciej rzeki: Tygrys.55 Ona płynie na
wschód od Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.56
15I

wziął JHWH, Bóg, człowieka, i umieścił go57 w ogrodzie
Edenu, aby go uprawiał i aby go doglądał. 16I przykazał58
JHWH, Bóg, człowiekowi,59 mówiąc: Z każdego drzewa tego

48

żywą duszą, ( ְלנֶ ֶפש ַחיָּ הlenefesz chajah), lub: żywym tchnieniem. Podobne
określenie odnosi się do zwierząt: Rdz 1:20, 24, 30; 2:19 (Rdz 2:6L).

49

Eden, ‘( ֵע ֶדןeden), czyli: rozkosz (עדּונִ ים,
ִ znaczy: zbytek, luksus), zob. Ne
L
9:25, Rdz 2:8 .

50

piękne z wyglądu, נֶ ְח ָּמד ְל ַמ ְר ֶאה: ponętne z wyglądu.

51

Wg PS: bardzo wyborne.

52

bdellium, ( ְבד ַֹלחbedolach): wg G: węgiel, ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος
ὁ πράσινος.

53

kamień onyksowy, א ֶבן ַהש ַֹהם,
ֶ Jb 28:16.

54

Kusz, כּוש: być może w tym przypadku odnosi się nie do rejonów Etiopii,
lecz do obszaru dynastii Kasytów w Babilonii, zob. Rdz 10:8 (Rdz 2:13 L).

55

Tygrys, ( ִח ֶד ֶקלchiddeqel), hl2, Dn 10:4.

56

Eufrat, ( ְפ ָּרתferat), lub: Perat.

57

Lub: i sprawił, że odpoczął on, ( וַ יַ נִ ֵחהּוwajjannichehu).

58

Relacje Boga z człowiekiem opisane w Rdz 1:28-30; 2:16-17 rozpatrywane są w kategoriach przymierza, zob. Oz 6:7, por. Rdz 9:1-17 oraz
2Sm 7:4-17 wraz z Ps 89:3, 28, 34, 39.

59

G po raz pierwszy podaje imię Adam.
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ogrodu jedz do woli, 17ale z drzewa poznania dobrego i złego
— nie będziesz z niego jadł,60 ponieważ w dniu zjedzenia z
niego na pewno umrzesz.61
18I

powiedział JHWH, Bóg: Niedobrze jest być człowiekowi
samemu. Uczynię62 mu pomoc jako [kogoś] naprzeciw niego.63
19A64 ukształtował65 JHWH, Bóg, z ziemi wszelkie zwierzęta
polne i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka,66 aby zobaczyć, jak je nazwie, a jakkolwiek nazwie człowiek żywą duszę, taka będzie jej nazwa. 20I nadał człowiek
nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu67 niebios, i wszelkim zwierzętom pól, lecz dla Adama68 nie znalazła się pomoc, [ktoś, kto
by stanął] jakby naprzeciw niego.69
24aMt 19:5; Mk 10:7-8;
1Kor 6:16; Ef 5:31

21Wówczas

zesłał JHWH, Bóg, głęboki sen na człowieka, tak
że zasnął. Wtedy wziął jedno z jego żeber70 i [miejsce] po nim
wypełnił ciałem. 22Następnie z żebra, które wziął z człowieka,

60

Lub: nie wolno ci z niego jeść, אכל ִמ ֶמנּו
ַ ֹ  ;לֹא תchodzi o stały zakaz.

61

na pewno umrzesz, ( מֹות ָּתמּותmot tamut), hebr. śmiercią umrzesz, charakterystyczny dla hbr. pleonazm.

62

Wg G: uczyńmy, ποιήσωμεν.

63

jako [kogoś] naprzeciw niego, ‘( ֵעזֶ ר ְכנֶ גְ דֹוezer kenegdo), lub: (1) jako
jego naprzeciw; (2) partnerkę; wg G: pomoc według niego, βοηθὸν κατ᾽
αὐτόν. Ezer odnosi się do Boga w imieniu Eliezer, tj. Bóg moją pomocą,
Wj 18:4 (Rdz 2:18L).

64

Waw w sensie zaprzeszłym (Rdz 2:19L).

65

Wg PS G: ukształtował już l. jeszcze, καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ( )עודἐκ τῆς
γῆς πάντα τὰ θηρία.

66

Od Rdz 2:19 G konsekwentnie używa imienia Adam, w MT również
pojawia się człowiek.

67

wszelkiemu ptactwu G S V.

68

Adam, א ָּדם,
ָּ w tym przypadku po raz pierwszy bez det., co może ozn. imię
własne. Trzeba jednak zauważyć, że może to być sprawa wokal., por.
BHS. G od Rdz 2:15 tłumaczy  ָּא ָּדםjako imię własne Αδαμ.

69

Wg G: pomoc podobna jemu, βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.

70

Lub: część z jego boku, א ַחת ִמ ַצ ְלע ָֹּתיו.
ַ
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zbudował JHWH, Bóg, kobietę i przyprowadził ją do człowieka. 23I powiedział człowiek:
Ta dopiero
jest kością z moich kości
i ciałem z mego ciała.
Ta będzie nazwana mężatką,
ponieważ z męża71
ta została wzięta.
24Dlatego

opuści72 mąż swojego ojca i matkę, złączy się73 ze
swoją żoną i staną się jednym ciałem.a
25A

byli oboje nadzy74 — człowiek i jego żona — lecz nie
wstydzili się [siebie nawzajem].75
Upadek: dramat wiary
1A

a

Iz 14:12-15; 27:1; Ez
wąża był przebieglejszy76 niż wszystkie inne zwierzęta 128:11-19;
Hbr 2:14-15; Obj
polne, które uczynił JHWH, Bóg. Powiedział on do kobie- 12:9; 20:7-10
ty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie możecie jeść z
żadnego77 drzewa ogrodu? 2Kobieta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew ogrodu spożywamy.78 3To o owocu z
drzewa,79 które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie mo-

3
71

mąż — mężatka, )לזֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ָּשה ִכי ֵמ ִאיש ֻל ֳק ָּחה־זֹאת( ִא ָּשה — ִאיש:
ְ (1) w
pol. oddawałaby to gra słów w rodzaju: człowiek — „człowieczka” lub
starsze: mąż — mężyna; (2) kontekst wskazuje jednak na to, że to hbr.
wyrażenie znaczy mąż — żona, bo też kobieta i mężczyzna zostali stworzeni do życia ze sobą, a zatem mąż — mężatka jest w tym kontekście
uzasadnione, w hbr. kobieta ozn. również żonę.

72

Lub: opuszcza […] łączy się […] stają się.

73

Lub: przylgnie, przyłączy się.

74

nadzy, רּומים
ִ ‘( ֲעarummim): gra słów między nagością ludzi a przebiegłością węża, ‘( ָּערּוםarum).

75

nie wstydzili się [siebie nawzajem] Rdz 2:25L.

76

przebiegły, ‘( ָּערּוםarum), w znaczeniu negatywnym: Jb 5:12; 15:5; w
znaczeniu pozytywnym: Prz 12:16, 23; 13:16; 14:8, 15, 18; 22:3; 27:12.

77

z żadnego, por. Kpł 18:26; 22:25; Pwt 28:14, Rdz 3:1 L.

78

Lub: możemy spożywać, Rdz 3:2L.
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żecie z niego jeść ani nie możecie go dotykać, abyście nie pomarli. 4Wówczas wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie
umrzecie.80 5Ale Bóg wie, że w dniu, w którym z niego zjecie,
otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, znający81 dobro i
zło.
6aPrz 1:7; 9:10; 1J 2:16;
b
2Kor 11:3; 1Tm 2:14

6Gdy

13aPs 119:98; Mt 4:1-11;
2Ts 2:9-12; Obj 12:9

8I

kobieta zobaczyła, że drzewo jest dobre do jedzenia i że
jest pożądliwością dla oczu, i [że] pociągające jest to drzewo
dla roztropności,a82 wzięła z jego owocu i jadła.b Podała też
swemu mężowi, który z nią był — i jadł.83 7Wówczas otworzyły się oczy obojgu i uświadomili sobie, że są oni nadzy. Spletli
więc liście figowe i sporządzili sobie przepaski.
usłyszeli głos84 JHWH, Boga, przechadzającego się po ogrodzie w wietrze dnia.85 Wtedy ukrył się człowiek86 i jego żona
przed obliczem JHWH, Boga, pośród drzew ogrodu. 9A JHWH,
Bóg, zawołał do człowieka i zapytał go: Gdzie jesteś? 10I odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie i przestraszyłem
się, bo jestem nagi — i ukryłem się! 11[Bóg] zapytał: Kto ci
powiedział, że jesteś nagi? Czy87 zjadłeś z drzewa, z którego
zakazałem ci jeść? 12A człowiek odpowiedział: Kobieta, którą
mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa — i ja-

79

z tego drzewa PS.

80

Pod. składnia Ps 49:8; Am 9:8, Rdz 3:4L; lub: Nie jest pewne, czy pomrzecie.

81

Bóg, znający, אֹלהים י ְֹד ֵעי
ִ כ:
ֵ (1) imiesłów: znający, należałoby w tym przypadku traktować jako lm i odnosić do ludzi, nie Boga; (2) jak bogowie
znający G, ὡς θεοὶ γινώσκοντες, por. Rdz 3:22, ale także Rdz 31:53.

82

Lub: dla powodzenia.

83

i jedli PS G.

84

głos, ( קֹולqol), może odnosić się do gromu, Rdz 3:8L.

85

w wietrze dnia, רּוח ַהיֹום
ַ ל,ְ lub: (1) w porze dziennego powiewu; (2) w
wichrze burzy l. w powiewie wichru (por.  יֹוםII).

86

Adam PS G.

87

Lub wykrzyknikowe: Ach! Więc zjadłeś…! (Rdz 3:11L).
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dłem.88 13Wtedy zwrócił się JHWH, Bóg, do kobiety: Co takiego zrobiłaś?89 Kobieta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódła90 — i
jadłam. 14Wówczas JHWH, Bóg, powiedział do węża:
Ponieważ to uczyniłeś,
będziesz szczególnie91 przeklęty92
pośród wszelkiego bydła
i wszelkich zwierząt polnych.
Będziesz pełzał na brzuchu
i będziesz jadł proch
przez wszystkie dni swego życia!
15 I ustanowię nieprzyjaźń
między tobą i między kobietą,
między twoim nasieniem93
i między nasieniem jej —
ono zrani ci głowę,a
a ty zranisz94 mu piętę.b95
16Do96

kobiety powiedział:

88

Forma pauzalna, Rdz 3:12L.

89

Pytanie emfatyczne, Rdz 3:13L.

90

zwiódł, נָּ ָּשא, Rdz 3:13L.

91

szczególnie: wynika ze składni: ל־ה ְב ֵה ָּמה
ַ ארּור ַא ָּתה ִמ ָּכ,
ָּ przeklętyś ty [bardziej] niż wszelkie bydło.

92

przeklęty, ’( ָּארּורarur), być może w grze słownej z przebiegły, ָּערּום
(‘arum), zob. Rdz 3:1.

93

Lp zbiorowa, zob. Rdz 16:10; 22:17; 24:60.

94

zrani […] zranisz: ( שּוףszuf), zn.: zetrzeć, sproszkować, zmiażdżyć (Wj
32:20), zmyć, bić, rozbić (Jb 9:17), okryć (Ps 139:11).

95

On cię schwyta za głowę, a ty go schwytasz za piętę G, αὐτός σου τηρήσει
κεφαλήν καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. Chociaż nasienie jest w gr. rż,
zapowiedź sformułowana jest w rm. W hbr. nasienie, ( זֶ ַרעzera‘), jest rm.
Mesjańskie interpretacje tego fragmentu znane są od III w. p. Chr., od
czasów G, TgPsJ, TgN, być może TgO i wśród chrześcijan od Justyna (160
r. po Chr.), Ireneusza (180 r. po Chr.); Rdz 3:15 określany jest jako Protoewangelia, Rdz 3:15L.

96

A do PS G S.

15aMt 12:29; Mk 1:24; Łk
10:18; J 12:31; 16:11; Rz
16:20; 1Kor 15:24; Kol 2:15;
Hbr 2:14; 1J 3:8; bObj 12:9,
17; 20:2
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Mocno pomnożę
twój trud i twą ciążę.97
W bólu będziesz rodzić
synów,
ku swemu mężowi będziesz
kierować swe
pragnienie,98
lecz on będzie nad tobą panował.99
17A

do Adama100 powiedział: Ponieważ posłuchałeś głosu swojej żony i jadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem: Nie wolno ci z niego jeść!
17aRz 8:22

18aHbr 6:8

Z powodu ciebie ziemia
będzie przeklęta!a
W trudzie będziesz się z niej żywił,101
po wszystkie dni swego życia!
18 Ciernie i osty rodzić ci będzie,
a spożywać będziesz ziele pól.a
19 W pocie swego czoła
będziesz jadł chleb,
póki nie wrócisz do ziemi,
gdyż z niej zostałeś wzięty —
bo jesteś prochem
i w proch się obrócisz.

97

ciążę, ( ֵה ָּריֹוןherajon), met. bólów porodowych, por. BHS; wg G: twoje
bóle porodowe: καὶ τὸν στεναγμόν σου, וְ ֶהגְ י ֹ נֵ ְך.

98

pragnienie, שּוקה
ָּ ( ְתteszuqah), hl3, por. Rdz 4:7, gdzie odnosi się do
próby zapanowania nad człowiekiem, Pnp 7:11 (שּוקתֹו
ָּ דֹודי וְ ֵא ַלי ְת
ִ ;)אנִ י ְל
ֲ
być może chodzi o pragnienie kontroli, Rdz 3:16L.

99

będzie nad tobą panował, ל־בְך
ָּ וְ הּוא יִ ְמ ָּש, lub, jeśli dopatrywać się w impf.
odcienia wolitywnego, to: będzie chciał nad tobą panować, Rdz 3:16L.

100 do człowieka BHS. W tym przypadku, pod. jak w Rdz 2:20, rozstrzyga o

tym wokalizacja, bez której obie formy wyglądają jednakowo.
101 będziesz się z niej żywił, אכ ֶלנָּ ה
ֲ ֹ ( תto‘chalennah): wg BHS: będziesz ją

obrabiał, ( ַת ַע ְב ֶדנָּ הta‘awdennah).
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20I

nadał człowiek102 swojej żonie imię Ewa,103 gdyż ona stała
się matką wszystkich żyjących.
21I

a

24Tak

a

sporządził JHWH, Bóg, Adamowi i jego żonie odzienie ze 22 Obj 22:14
skóry, i okrył ich. 22Powiedział też JHWH, Bóg: Ponieważ
człowiek stał się taki, jak jeden z nas,104 przez poznanie tego,
co dobre i złe,105 to oby teraz nie wyciągnął swej ręki i nie
wziął owocu również z drzewa życia i nie zjadł — i nie żył na
wieki!a 23I wygonił go JHWH, Bóg, z ogrodu w Edenie, aby
uprawiał ziemię, z której został wzięty.
Prz 3:18; 11:30; 13:12; J
wypędził człowieka,106 a na wschód107 od ogrodu w 24
14:6; Hbr 10:19-22; Obj 2:7;
22:2,
14, 19
Edenie umieścił cheruby108 i płomień wirującego miecza,109
aby strzec drogi do drzewa życia.a

102 Adam G, Αδαμ.
103 Ewa, ( ַחּוָּ הchawwah), czyli: życie, Ζωή; Rdz 3:20L.
104 Lub: z Nas, zob. Rdz 1:26; 3:5.
105 przez poznanie tego, co dobre i złe, ל ַד ַעת טֹוב וָּ ָּרע,
ָּ lub: dla poznania tego,

co dobre i złe, por. G: τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν.
106 Adama G.
107 Lub: z przodu ogrodu.
108 cheruby, רּובים
ִ ( ְכkeruwim), czyli: poświęconych, orędowników, opieku-

nów, Rdz 3:24L.
109 Lub: wirujące ostrze miecza. Ostrze lub płomień, ( ַל ַהטlahat), hl.
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Dzieje pierwszej rodziny

4

1Następnie

człowiek110 poznał111 Ewę, swoją żonę, i poczęła, i urodziła Kaina.112 I powiedziała: Stworzyłam113
mężczyznę z JHWH.114 2Potem urodziła jeszcze jego brata, Abla.115 Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał

rolę.
a

3 Pwt 26:2
4aPwt 15:19-23; Hbr 11:4

3I

stało się po upływie [wielu] dni,116 że Kain złożył JHWH
ofiarę z plonów ziemi.a 4Również Abel, także on przyniósł
[ofiarę] z pierworodnych swoich owiec, to jest z ich tłuszczu.a117 I wejrzał JHWH na Abla i na jego ofiarę.118 5A na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał — i rozgniewał się Kain bardzo, i

110 Adam G.
111 poznał, יָּ ַדע, lub: obcował; w odniesieniu do mężczyzny: Rdz 4:1; 4:17;

4:25; 24:16; 38:26; Sdz 19:25; 1Sm 1:19; 1Krl 1:4; do kobiety: Rdz 19:8;
Lb 31:17; 31:18; 31:35; Sdz 11:39.
112 Kain, ( ַקיִ ןqain), czyli: nabyty (od )קנָּ ה,
ָּ być może z odcieniem: otrzymany

l. stworzony (od  ָּקנָּ הII, por. Rdz 14:19, 22; Pwt 32:6; Ps 139:13; Prz
8:22).
113 stworzyłam, יתי
ִ ִ( ָּקנqaniti), w odniesieniu do Boga: Rdz 14:19, 22; Pwt

32:6; Ps 139:13 i być może: Ps 78:54; Prz 8:22; w ak. odnoszony też do
człowieka: Nabyłam.
114 z JHWH: (1) z pomocą PANA, zob. את,
ֵ Rdz 4:1L; (2) równie jak PAN,

zob. Kpł 26:39; Iz 45:9; Jr 23:28; (3) znak PANA; wg G: urodziłam mężczyznę za sprawą Boga, ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεου. Użycie imienia JHWH w kontekście Wj 6:3 należy rozumieć jako: (1) wynik progresywności objawienia. Bóg objawiał się patriarchom jako El Szaddaj (J
1:18; Hbr 11:1-2); (2) wynik pracy egzegetycznej późniejszego redaktora,
pragnącego zaznaczyć, o którego Boga chodzi; (3) w krytyce źródeł,
przykład zróżnicowania między J i P.
115 Abel, ( ָּה ֶבלhawel), od as. ablu, czyli: syn; od ak. ibilu, czyli: wielbłąd;

hbr.  ֶה ֶבלmoże zn.: oddech (l. tchnienie), marność, (marne) bóstwo.
116 po upływie [wielu] dni, וַ יְ ִהי ִמ ֵקץ יָּ ִמים, lub: przy końcu roku, co do zwy-

czaju, zob. Kpł 25:29; 1Sm 1:21.
117 Lub: to jest z ich tłustych.
118 ofiara, ( ִמנְ ָּחהminchah), określona pod. jak ofiara z płodów rolnych Kaina

w w. 3.
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posmutniało119 jego oblicze. 6I powiedział JHWH do Kaina:
Dlaczego się gniewasz i dlaczego posmutniało twoje oblicze?
7Czy nie byłoby uniesienia, gdybyś czynił dobrze? A skoro nie
czynisz dobrze, u drzwi leży120 grzech. Ku tobie zwraca się jego
pragnienie, lecz ty będziesz nad nim panował.121
8I

Mt 23:35; Łk 11:51; 1J
powiedział Kain do Abla, swego brata: Wyjdźmy w pole.122 83:12
A gdy byli w polu, powstał Kain przeciw Ablowi,123 swemu
bratu — i zabił go.a
a

9Wówczas

powiedział JHWH do Kaina: Gdzie jest Abel, twój 10 Hbr 12:24
brat? I odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego
brata? 10I zapytał: Co zrobiłeś? Głos124 [rozlanej] krwi125 twego brata woła do Mnie z ziemi.a 11Teraz więc będziesz wyklęty126 przez ziemię, która rozwarła swoją paszczę, aby wziąć z
twojej ręki krew twojego brata. 12Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie użyczy ci już swojej mocy. Tułaczem i wędrowcem
będziesz na ziemi.127

119 Idiom: opadło, por. Jb 29:24; Jr 3:12, gdzie ozn. niezadowolenie. W w. 7

jest mowa o podniesieniu oblicza (czyli: o pogodnym obliczu) lub ofiary
(czyli o jej przyjęciu).
120 leży, ( ר ֵֹבץrowets), lub: czai się; grzech jest rż, może więc od ak. rabitsu,

czyli: demon l. pokusa; może hap. oryg. ח ָּטאת תר ֵֹבץ,
ַ Rdz 4:7L.
121 Lub: zob. Rdz 3:16; por. ku swemu mężowi będziesz kierować swe pra-

gnienie, lecz on będzie nad tobą panował, שּוק ֵתְך וְ הּוא
ָּ ישְך ְת
ֵ ל־א
ִ וְ ֶא
ל־בְך
ָּ יִ ְמ ָּש, z: Ku tobie zwraca się jego pragnienie, lecz ty będziesz nad nim
panował, שּוקתֹו וְ ַא ָּתה ִת ְמ ָּשל־בֹו
ָּ וְ ֵא ֶליָך ְת, Rdz 4:7L.
122 Wyjdźmy w pole, נֵ ְל ָּכה ַה ָּש ֶדה, za PS i klkn Mss; w MT brak; lub: Przejdź-

my przez równinę, za gr. διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. Może to być przyp.
aposiopezy, tj. nagłej ciszy dla wywołania napięcia, Rdz 4:8L.
123 Lub: rzucił się Kain na Abla. Uwaga na zamienność przyimków  ֶאלz על.
ַ
124 Głos, קֹול, lub: Słuchaj! por. Iz 13:4; 52:8; Jr 10:22; 50:28, Rdz 4:10L.
125 krwi, ד ֵמי:ְ krew w lm ozn. krew przelaną w akcie zbrodni, Rdz 4:10L.
126 Lub: przeklęty, ארּור.
ָּ
127 Tułaczem i wędrowcem będziesz na ziemi, נָּ ע וָּ נָּ ד ִת ְהיֶ ה ָּב ָּא ֶרץ.

a
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13Wtedy

powiedział Kain do JHWH: Moja wina128 jest zbyt
wielka do wzięcia.129 14Oto wypędzasz mnie znad oblicza tej
ziemi i muszę się skryć przed Twoim obliczem;130 będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, i każdy, kto mnie znajdzie, zabije
mnie. 15Wtedy JHWH powiedział mu: Dlatego131 każdy, kto
by132 zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną133 pomstę. I
umieścił JHWH na Kainie znak, aby nie próbował go zabić134
nikt, kto go spotka. 16Tak odszedł Kain sprzed oblicza JHWH i
zamieszkał w ziemi Nod,135 na wschód od Edenu.
17aRdz 4:1

17I

poznała Kain swoją żonę, i poczęła, i urodziła Henocha.136
Budował [on] miasto137 i nadał temu miastu nazwę taką, jak
imię swego syna: Henoch.138
18A

Henochowi urodził się Irad.139 Irad zaś zrodził Mechujaea Mechujael zrodził Metuszaela,141 a Metuszael zrodził
Lamecha.
la,140

128 kara, ‘( ָּעֹוןawon), met. winy, tj. kara za winę (zob. np. 1Sm 28:10; Iz

5:18).
129 do wzięcia, ( ִמנְ ׂשֹאminneso’): (1) do udźwignięcia, zniesienia, poniesie-

nia; (2) przebaczenia.
130 Impf. jako imp., Rdz 4:14 L.
131 Dlatego, ל ֵכן:
ָּ wg G: nie tak, οὐχ οὕτως, א ֵכן
ֹ ל.
132 kto by, כל־ה ֵֹרג,
ָּ Rdz 4:15L.
133 siedmiokrotną, zob. Ps 12:6; 79:12; Prz 6:31; Iz 30:26. Nie jest to du, ale

raczej rż wraz z końcówką przysłówkową, Rdz 4:15L.
134 Lub: zabić go, הכֹות־אֹתֹו.
ַ
135 Nod, נֹוד, czyli: wędrowanie, stąd: w ziemi tułaczej.
136 Henocha, ( ֲחנֹוְךchanoch), czyli: uczony, mądry l. poświęcony, wg G:

Ενωχ, podobnie jak Henoch, syn Jereda (Rdz 5:18-24; 1Krn 1:3).
137 Budował [on] miasto, וַ יְ ִהי בֹנֶ ה, Rdz 4:17L, por. Rdz 37:2; 39:22.
138 Lub: i nadał Henoch temu miastu nazwę taką jak imię jego syna, a zatem

Irad; w takim przyp. mogłoby chodzić o miasto Arad lub Eridu, które wg
mez. tradycji jest najstarszym miastem świata, Rdz 4:17L.
139 Irad, ‘( ִע ָּירדijrad), czyli: ptak, dziki osioł l. siła, Rdz 4:18L.
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19Lamech

pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię
drugiej Sila. 20Ada urodziła Jabala. On był ojcem mieszkających w namiotach i przy dobytku. 21A imię jego brata było
Jubal. On był ojcem wszystkich chwytających za cytrę142 i flet.
22Także Sila, i ona urodziła Tubal-Kaina, kującego143 wszelkie
narzędzia z miedzi i żelaza. A siostrą Tubal-Kaina była Naama.
23I powiedział

Lamech do swych żon:

Ado i Silo!
Słuchajcie mego głosu!
Żony Lamecha!
Nadstawcie uszu na moją mowę:
Tak, zabiłem mężczyznę
za zranienie mnie,
a chłopca144 za uderzenie mnie.
24 Tak, siedmiokrotnie miał być
pomszczony Kain,
ale Lamech siedemdziesięciosiedmiokrotnie.
25I

znów poznał Adam swoją żonę, i urodziła syna, i dała mu na 25 Łk 3:38
imię Set,a145 bo [stwierdziła]: Dał mi Bóg innego potomka zamiast Abla, bo [tego] zabił Kain. 26A Setowi, także jemu uroa

140 Mechujael, ( ְמחּויָּ ֵאלmechuja’el), czyli: Bóg daje życie, Rdz 4:18L.
141 Metuszael, תּוש ֵאל
ָּ ( ְמmetusza’el), czyli: człowiek Boży (mutu-sza-ilu),

człowiek podziemia (mutu-sz’l), człowiek pragnienia lub człowiek modlitwy, Rdz 4:18L.
142 cytrę, כנֹור,
ִ lub: lirę, harfę.
143 kującego, ֹלטש,
ֵ Rdz 4:22L.
144 Może w tym kontekście: giermka, młodego wojownika, młodzieńca.
145 Set, ( ֵשתszet), czyli: dany.
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dził się syn i dał mu na imię Enosz.146 Wtedy zaczęto wzywać
imienia JHWH.147
Potomkowie Adama

5

1To

jest zapis148 pokoleń Adama:149

W dniu, kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boże, 2stworzył ich mężczyzną i kobietą — i
pobłogosławił ich, i w dniu ich stworzenia nadał im imię: człowiek.
3Adam

żył150 sto151 trzydzieści lat i zrodził152 [syna] na swoje
podobieństwo, na swój obraz,153 i nadał mu imię Set. 4Po swym
zrodzeniu Seta Adam żył osiemset154 lat i zrodził synów i córki.
5I było wszystkich dni Adama, które przeżył, dziewięćset trzydzieści lat, i umarł.
6Set

żył sto pięć lat i zrodził Enosza. 7Po swym zrodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i zrodził synów i córki. 8I było
wszystkich dni Seta dziewięćset dwanaście lat, i umarł.
9Enosz

żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana. 10Po swym
zrodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i zrodził
146 Enosz, ’( ֱאנֹושenosz), czyli: (1) człowiek; (2) kruchy, delikatny.
147 Tj. czcić PANA (?), por. Rdz 12:8; 13:4; 21:33; 26:25; wg G: Ten miał

nadzieję wzywać imienia Pana Boga, οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ
ὄνομα κυρίου τοῦ θεου (tłumacz na grecki mógł uznać, że הּוחל
ַ pochodzi
od יחל, mieć nadzieję, a nie od חלל, zacząć).
148 zapis, ( ֵס ֶפרsefer), por. Pwt 24:1, lub: spis, lista, zwój, księga (por. Lb

21:14; Pwt 31:24,26; Joz 10:13; 2Sm 1:18).
149 Adam, ’( ָּא ָּדםadam): tak samo określono człowieka w w. 2.
150 Genealogie SP nie zawsze są pełne, zob.Wj 6:16-20; 1Krn 7:23-27; Ezd

7:1-5 i 1Krn 6:4-14. Występują też w innych bliskowschodnich tekstach.
151 dwieście trzydzieści G, διακόσια καὶ τριάκοντα.
152 zrodził, יֹולד
ֶ ַו, hi, sprawił zrodzenie, pod. w dalszej części rozdziału.
153 na swoje podobieństwo, na swój obraz, ( ִב ְדמּותֹו ְכ ַצ ְלמֹוbidmuto ketsalmo).
154 siedemset G, ἑπτακόσια ἔτη.
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synów i córki. 11I było wszystkich dni Enosza dziewięćset pięć
lat, i umarł.
12Kenan

żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela. 13Po swym
zrodzeniu Mahalalela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i zrodził synów i córki. 14I było wszystkich dni Kenana dziewięćset
dziesięć lat, i umarł.
15Mahalalel155

żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jereda. 16Po
swym zrodzeniu Jereda Mahalalel żył osiemset trzydzieści lat i
zrodził synów i córki. 17I było wszystkich dni Mahalalela
osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
18Jered156

żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha. 19Po
swym zrodzeniu Henocha Jered żył osiemset lat i zrodził synów
i córki. 20I było wszystkich dni Jereda dziewięćset sześćdziesiąt
dwa lata, i umarł.
21Henoch

1Sm 25:15
żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Metuszelacha. 22Po 22
24 2Krl 2:1-12; Hbr 11:5-6
swym zrodzeniu Metuszelacha Henoch chodziła157 z Bogiem158
trzysta lat i zrodził synów i córki. 23I było wszystkich dni Henocha trzysta sześćdziesiąt pięć lat. 24Henoch chodził z Bogiem, a [potem] go [już] nie było,a ponieważ Bóg go zabrał.

25Metuszelach159 żył sto osiemdziesiąt siedem lat160 i zrodził
Lamecha. 26Po swym zrodzeniu Lamecha Metuszelach żył siedemset osiemdziesiąt dwa161 lata i zrodził synów i córki. 27I

155 Mahalalel, ( ַמ ֲה ַל ְל ֵאלmahalal’el), czyli: uwielbienie Boga. Zob. Ne 11:4.
156 Jered, ( יֶ ֶרדjered), czyli: usługujący (?), odważny (?), por. 1Krn 4:18, Rdz

5:18L.
157 chodził, ( יִ ְת ַה ָּלְךjithallech), lub: żył, przechadzał się, przyjaźnił się. Zob.

1Sm 25:15 (Rdz 5:21L).
158 Bóg, ֹלהים
ִ ה ֱא,
ָּ forma najczęściej pojawiająca się w Rdz-Wj, 2Krl, Kzn.
159 Metuszelach, תּוש ַלח
ֶ ( ְמmetuszelach), czyli: mężczyzna oszczepu (l. strza-

ły), Rdz 5:25L.
160 sześćdziesiąt siedem SP; sto sześćdziesiąt siedem GA OL.
161 sześćset pięćdziesiąt trzy PS; osiemset dwa GA OL.

a
a
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było wszystkich dni Metuszelacha dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć lat, i umarł.
29aRdz 3:17-19

28Lamech

żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna. 29I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy162 i
w trudzie naszych rąk na ziemi, którą JHWH przeklął.a 30Po
swym zrodzeniu Noego Lamech żył pięćset dziewięćdziesiąt
pięć lat i zrodził synów i córki. 31I było wszystkich dni Lamecha siedemset siedemdziesiąt siedem163 lat, i umarł.

32aRdz 11:10-26

32A

gdy Noe164 miał pięćset lat, zrodził Noe Sema,165 Chama166
i Jafeta.a167
Upadek moralny ludzkości

6

1A

gdy człowiek zaczął rozmnażać się na obliczu ziemi, a
rodziły im się córki, 2ujrzeli synowie Boży,168 że córki
ludzkie są piękne.169 I wzięli sobie za żony te spośród tych
wszystkich, które [sobie] wybrali.

3I

powiedział JHWH: Nie będzie zmagał się170 mój duch w
człowieku na wieki, bo też jest on ciałem, będzie więc jego dni
sto dwadzieścia lat.171

162 w naszych pracach wiele Mss PS G S Vg.
163 Por. 777 lat Lamecha z wielokrotnością 7 w Rdz 4:18-24.
164 Noe, ( נ ַֹחnoach), czyli: pociecha l. odpoczynek, por. נּוח
ַ (Rdz 5:32L).
165 Sem, ( ֵשםszem), czyli: imię, sława, reputacja.
166 Cham, ( ָּחםcham), czyli: gorący, pełen żaru, żądzy, Rdz 5:32L.
167 Jafet, ( יָּ ֶפתjafet), czyli: niech [Bóg go] rozszerzy, por. Rdz 9:27; 10:2. W

mitologii gr. imię jednego z tytanów, gr. Ιάπετος.
168 synowie Boży, ֹלהים
ִ י־ה ֱא
ָּ ֵבנ,
ְ zob. Rdz 6:2, 4; Jb 1:6; 2:1; 38:7. Rozumiani

jako: (1) aniołowie (por. Mk 12:25; 2P 2:4-5; Jd 5-6); (2) potomkowie
Seta wchodzący w związki z córkami Kaina; (3) zepsuci ludzie pokroju
Lamecha uważający się za synów Bożych, a może opętani, Rdz 6:2 L.
169 piękne, טֹבֹת.
170 zmagał się, ( יָּ דֹוןjadon): wg G: przebywał, οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά

μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις. Być może w tym przypadku pojęcie to łączy się z
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4Nefilim172

a

5I

a

byli w tych dniach na ziemi — a także po tym, jak 4 Lb 13:33
synowie Boży przychodzili do córek ludzkich i zradzali sobie173
[z nich] oni [potomków] — mocarze,a174 którzy byli od wieków,
sławni mężczyźni.
Rdz 8:21; 1Krn 28:9;
widział JHWH, że wielka jest niegodziwość człowieka na 529:18
39:4; 1Sm 25:8;
ziemi i że każdy wytwóra175 myśli jego serca jest tylko zły — 8PrzRdz3:4;32:6;
Rt 2:10; Mt 24:37;
6
Łk
17:26;
1P
3:20
cały dzień. I żałował JHWH, że uczynił człowieka na ziemi i
7
bolał nad tym w swoim sercu. I powiedział JHWH: Zetrę
człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi — od
człowieka po bydło, po płazy i po ptactwo niebios, ponieważ
żałuję, że ich uczyniłem.
a

8Ale

Noe znalazł łaskęa176 w oczach JHWH.
Noe i arka

9Oto

pokolenia Noego:

Noe był człowiekiem sprawiedliwym, nieskazitelnya był wśród
swojego pokolenia. Noe chodził177 z Bogiem. 10I zrodził Noe
trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

ak. chronić (?). Wówczas oznaczałoby to, że Duch Boży chronił człowieka, Rdz 6:3L.
171 Może ozn. skrócony czas życia człowieka albo okres od ogłoszenia tej

decyzji do potopu.
172 Nefilim, ילים
ִ ( נְ ִפnefilim): tj. (1) olbrzymi (na podstawie wniosku z Lb

13:33); (2) [ludzie] upadli; (3) w G: giganci, γίγαντες.
173 Zradzanie przypisane mężczyznom, por. np. Rdz 16:1, 15; 17:19, 21;

21:2-3, 9; 22:23; 24:24, 47; 25:2.
174 mocarze, Rdz 6:4L.
175 wytwór, ( יֵ ָּצרjetser), por. Rdz 8:21; 1Krn 28:9; 29:18; termin literatury

rabinicznej, Rdz 6:5L.
176 łaskę, ( ֵחןchen).
177 Noe chodził z Bogiem, ֹלהים ִה ְת ַה ֶלְך־נ ַֹח
ִ ת־ה ֱא
ָּ א:
ֶ pod. Henoch, Rdz 5:22, 24,

por. 1Sm 25:15.

9aRdz 17:1; 24:40; Pwt
18:13; Joz 24:14; Jb 12:4; Ps
18:24, 26; 37:18; 101:2, 6;
Prz 2:21; 11:5; 28:10

str. 22; Księga Rodzaju

Przekład dosłowny

11A

ziemia była skażona178 przed obliczem Boga i była ziemia
pełna gwałtu.179 12Gdy Bóg spojrzał na ziemię, oto była skażona, ponieważ wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi.
13I

powiedział Bóg do Noego: Nadszedł u Mnie180 kres wszelkiego ciała, gdyż ziemia napełniła się gwałtem przed ich [własnym] obliczem; dlatego oto Ja skażę181 ich wraz z ziemią.
14Sporządź sobie arkę z drewna gofer,182 sporządź arkę z
gniazdami,183 a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj [ją] smołą.184
15Zrobisz ją zaś tak: Trzysta łokci [ma mieć] długość arki, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i trzydzieści łokci jej wysokość.185
16Zrobisz w arce okno186 i zakończysz je na łokieć187 od góry, i
umieścisz wejście do arki z jej boku; sporządź w niej [pokłady]
dolne, drugie oraz trzecie. 17A Ja, oto Ja sprowadzę potop,188
wody na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w
którym jest duch życia189 — wszystko, co jest na ziemi, wy-

178 Lub: zepsuta, zniszczona, ש ַחת.
ָּ
179 gwałt, ( ָּח ָּמסchamas), zob. Rdz 16:5; 49:5; Pwt 19:16; Sdz 9:24; Jr 13:22;

Am 3:10.
180 Tj. przede Mną.
181 skażę, ( שחתszachat), nawiązuje do Rdz 6:13; lub: zniszczę, por. Rdz

6:17.
182 gofer, ג ֶֹפר, hl, drewno żywiczne (?); wg G: skrzynię z drzewa czterokąt-

nego, κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων. Obecnie uważa się, że chodzi o
drewno cyprysowe (Rdz 6:14L).
183 gniazdami, ( ִקנִ יםqinnim), podobnie G, νοσσιὰς ποιήσεις; [zrób arkę]

trzciną, ( ָּקנִ יםqanim), tj. uszczelnij ją trzciną (Rdz 6:14L).
184 smołą, ( כ ֶֹפרkofer), hl.
185 Tj. 140 m x 23 m x 14 m, a zatem wyporność ok. 39.000 ton, 39.644 m3 i

ok. 8.891 m2 pokładu.
186 okno, ( צ ַֹהרtsohar), lub: otwierany dach.
187 Tj. 45 cm.
188 Rdz 6:17L.
189 duch życia: רּוח ַחיִ ים
ַ por. z  נֶ ֶפש ַהיָּ הi נִ ְש ַמת ַחיִ ים.
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mrze.190 18Ale z tobą ustanowię191 moje przymierze192 — i
wejdziesz do arki ty i twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich
synów z tobą.
19A

ze wszystkiego, co żywe, z wszelkiego ciała, dwoje ze 22 Hbr 11:7; 2P 2:5
wszystkiego wprowadzisz do arki, aby wraz z tobą zachować
[to] przy życiu, będą to samiec i samica. 20Z ptactwa według
jego rodzajów i z bydła według jego rodzajów, i z wszelkiego
płazu ziemi według jego rodzajów — dwoje ze wszystkiego
wejdą do ciebie, aby zostać przy życiu. 21A ty weź sobie [zapasy] z wszelkiej żywności, którą się jada, i zgromadź [ją] u siebie, i niech będzie dla ciebie oraz dla nich na pokarm.
a

22I

uczynił Noe zgodnie ze wszystkim, co przykazał mu Bóg —
tak uczynił.a
Potop
1I

powiedział
do Noego: Wejdź do arki ty i cały 2 Kpł 11:1-47; Pwt 14:4-20
twój dom, gdyż ciebie zobaczyłem [jako] sprawiedliwego
przede Mną w tym pokoleniu. 2Spośród wszystkich zwierząt czystycha weź sobie po siedem, samca i samicę,194 a
ze zwierząt, które nie są czyste, tych po parze, samca i samicę.
3Także z ptactwa niebios195 po siedem, samca i samicę, aby

7

JHWH193

190 Lub: ustanie.
191 Lub: potwierdzę, Rdz 6:18L.
192 Pierwsza wzmianka o przymierzu, ( ְב ִריתberit). Wymieniane przymierza:

z Edenu (Rdz 1:28-30; 2:16-17), z Adamem (Rdz 3:14-19), z Noem (Rdz
8:20-9:27), z Abrahamem (Rdz 12:1-3; 13:14-17; 15:1-8, 18; 17:1-8, 19;
48:4), z Mojżeszem (Wj 19:5; 20:1-31:18), kananejskie (Pwt 30:1-9), z
Dawidem (2Sm 7:5-19), z Salomonem (2Sm 7:12-15; 1Krl 8:4-5; 2Krn
7:11-22; por. Jr 22:30); Nowe Przymierze (Jr 31:31-34; Ez 36:35-37; Łk
22:20; 1Kor 11:25). Wielość przymierzy nie musi przeczyć jedności
przymierza; może chodzić o jedno przymierze powtarzane ze względu na
śmiertelność człowieka i rozbudowywane w miarę rozwoju planu zbawienia, zob. Ps 105:7-11. Wieczność przymierza oznacza raczej jego bezterminowość.
193 Bóg PS; Pan, Bóg G.
194 samca i samicę PS G; wg MT: mężczyznę i kobietę.
195 PS i G dodają: czystego.

a
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zachować przy życiu [ich] nasienie na obliczu całej ziemi.
4Gdyż po upływie jeszcze siedmiu dni Ja będę spuszczał deszcz
na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zetrę
wszystko, co istnieje, a co uczyniłem, z oblicza ziemi.
5I uczynił
7 Mt 24:38-39; Łk 17:27
a

Noe wszystko tak, jak mu przykazał JHWH.

6A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop, wody196 nad ziemią.
7Wszedł więc Noe i jego synowie, i jego żona, i żony jego synów z nim do arki przed obliczem wód potopu.a 8Ze zwierząt

czystych i ze zwierząt, które nie są czyste, i z ptactwa, i z
wszystkiego, co pełza po ziemi, 9po dwoje weszło do Noego do
arki, samiec i samica, jak rozkazał Bóg Noemu. 10A po siedmiu
dniach wody potopu zalały ziemię.
11aRdz 1:2; 2P 3:6

11W

sześćsetnym roku życia Noego, w miesiącu drugim, w
siedemnastym197 dniu tego miesiąca — w tym dniu pękły
wszystkie źródła wielkiej otchłania198 i otwarte zostały upusty
niebios. 12I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i
czterdzieści nocy. 13W tym właśnie dniu weszli do arki Noe i
Sem, i Cham, i Jafet, synowie Noego, i żona Noego, i trzy żony
jego synów z nimi, 14oni i wszelkie zwierzęta według swego
rodzaju, i wszelkie bydło według swego rodzaju, i wszelkie
płazy pełzające po ziemi, według swego rodzaju, wszelkie ptactwo według swego rodzaju, każdy ptak, każde skrzydło.199 15I
weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym był duch życia. 16A te, które weszły jako samiec i samica, z
wszelkiego ciała weszły, jak mu przykazał Bóg, i zamknął
JHWH [drzwi] za nim.
17A

potop trwał na ziemi czterdzieści dni. Wezbrały wody i
podniosły arkę, i uniosła się znad ziemi. 18I wznosiły się wody,
i wzbierały bardzo nad ziemią, i unosiła się arka na powierzchni
wód. 19A wody potężniały coraz bardziej nad ziemią i zostały
przykryte wszystkie wysokie góry, które były pod całymi nie196 wody: brak w G.
197 Wg G: w dwudziestym siódmym.
198 źródła i przebieg potopu: Rdz 7:11L.
199 każdy ptak, każde skrzydło: brak w G.
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biosami. 20Do piętnastu łokci200 wzwyż wezbrały wody i góry
zostały okryte.
21I

a

ustało201 wszelkie ciało pełzające po ziemi, co do ptactwa i 22 2P 3:6
do bydła, i do zwierzęcia, i wszelkiego mrowia rojącego się na
ziemi, i co do człowieka. 22Wszystko, co miało w swych nozdrzach tchnienie ducha życia spośród wszystkiego, co było na
lądzie, pomarło.a
23Tak

starł [Bóg] wszystkie istoty, które były na powierzchni
ziemi, od człowieka aż po bydło, aż po płazy i aż po ptactwo
niebios; starte zostało [to] z ziemi — pozostał tylko Noe i to, co
było z nim w arce. 24A wody wznosiły się nad ziemią przez sto
pięćdziesiąt dni.
Opadanie wód potopu
1Potem

Rdz 9:15; 19:29; 30:22; Wj
Bóg wspomniała o Noem i o wszystkich zwierzę- 12:24;
32:13; Ps 25:6-7; 74:2;
Rdz 1:2; 6:3
202
203
tach,
i o całym bydle,
które było z nim w arce, i
sprawił Bóg, że przeszedł wiatrb204 nad ziemią, i wody
zaczęły opadać. 2Zamknęły się źródła otchłani i upusty
niebios, i ustał deszcz z niebios. 3Stopniowo też znad ziemi
zaczęły cofać się wody i ustąpiły przed końcem205 stu pięćdziesięciu dni.

8

4Arka

zaś osiadła w siódmym miesiącu, w siedemnastym
tego miesiąca, na górach207 Ararat. 5Wody opadały
nadal aż do dziesiątego miesiąca. W dziesiątym [miesiącu], w
pierwszym [dniu] tego miesiąca, ukazały się szczyty gór.
dniu206

200 Tj. ok. 7 m. Niektóre szczyty pasma górskiego Ararat osiągają ponad

5200 m n.p.m.
201 Lub: wymarło.
202 Tj. dzikich zwierzętach.
203 Tj. zwierzętach domowych.
204 wiatr, רּוח
ַ (ruach), ozn. też: duch, por. Rdz 1:2; 6:3.
205 przed końcem, ( ִמ ְק ֵצהmiqtseh):  ִמ ֵקץPS.
206 Wg G: w dwudziestym siódmym dniu, zob. Rdz 7:11 w G.
207 Być może lm nieokreślona, por. Wj 21:22; Pwt 17:5; Rdz 8:4 L.

a

b
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6I

stało się po upływie czterdziestu dni, że otworzył Noe okno,
które uczynił. 7I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż
wyschły wody na ziemi. 8Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy zeszły wody z oblicza pól. 9Lecz nie znalazła gołębica
[miejsca] dla stopy swojej nogi i wróciła do niego do arki, gdyż
wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął swoją rękę, i
wziął ją, i wniósł ją do siebie do arki. 10I odczekał jeszcze dalsze siedem dni, i znów wypuścił gołębicę z arki. 11I przyniosła
mu gołębica w porze wieczornej — oto świeżo zerwany liść
oliwki w swym dziobie. Wtedy poznał Noe, że ustąpiły wody z
ziemi. 12Odczekał więc jeszcze następnych siedem dni i wypuścił gołębicę, lecz już więcej do niego nie wróciła.
13I

stało się w sześćsetnym pierwszym roku,208 w pierwszym
[miesiącu], w pierwszym [dniu] tego miesiąca, że wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe usunął przykrycie arki i zobaczył, że
oto powierzchnia gruntu obeschła. 14A w drugim miesiącu, w
dwudziestym siódmym dniu tego miesiąca, ziemia wyschła.
15Wtedy

Bóg polecił Noemu: 16Wyjdź z arki ty i twoja żona, i
twoi synowie, i żony twoich synów z tobą! 17Wyprowadź z
sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, spośród wszelkiego
ciała: ptactwa, bydła i wszelkiego płaza pełzającego po ziemi
— i niech zaroją się na ziemi, i niech rozrodzą się, i niech rozmnożą się na ziemi!
18Wyszedł

więc Noe i jego synowie, i jego żona, i żony jego
synów wraz z nim. 19Wszelkie zwierzęta,209 wszelkie płazy i
wszelkie ptactwo, wszystko, co pełza po ziemi według ich rodzin, wyszło z arki.
20aKpł 1:3-17
21aKpł 1:9, 13, 17

20Wtedy

zbudował Noe ołtarz dla JHWH i wziął z każdego
bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył ofiarę
całopalnąa na ołtarzu. 21I poczuł JHWH miłą woń,a i powiedział
JHWH w swoim sercu: Już więcej nie przeklnę ziemi z powodu
człowieka, chociaż wytwór serca ludzkiego jest zły od jego

208 G dod.: życia Noego.
209 Wg G: i wszelkie bydło, i wszelkie ptactwo, i wszelkie płazy pełzające po

ziemi według ich rodzaju wyszły z arki.
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młodości. I już więcej nie uderzę niczego, co żyje, jak to uczyniłem.
22

Po wszystkie dni ziemi
siew i żniwo,
zimno i gorąco,
lato i zima,
dzień i noc —
nie ustaną.
Przymierze z Noem
1I

pobłogosławił Bóg Noego i jego synów, i powiedział 1 Rdz 1:28
im: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie210 ziemię.a 2A lęk przed wami i strach przed wami spadnie na
wszelkie zwierzę ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na
wszystko, co się porusza po ziemi, i na wszystkie ryby morskie
— w wasze ręce są wydane. 3Wszystko, co się rusza, to, co
żyje, będzie wam na pokarm — jak zielone jarzyny daję wam
wszystko.

9

4Lecz

a

Kpł 7:26-27; 17:10-14;
nie będziecie jedli mięsa z jego duszą, jego krwią.a 5I na 419:26;
Pwt 12:16, 23; 15:23
pewno waszej krwi, waszych dusz, będę szukał, będę jej szukał 5 Wj 21:28
z ręki wszelkiego zwierzęcia,a a z ręki człowieka, z ręki każdego
jego brata, będę szukał duszy człowieka.
a

a

6

Kto przelewa krew człowieka,
tego krew przez człowieka będzie przelana,a
ponieważ na obraz Bogab
uczynił człowieka.

7

Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie!
Rojcie się na ziemi i rozmnażajcie się211 na niej!

8I powiedział Bóg do Noego i do jego synów z nim, mówiąc:
9Oto Ja, Ja ustanawiama212 moje przymierze z wami i z waszym
potomstwem po was, 10i z wszelką duszą zwierzęcia, które jest

210 G dod.: i czyńcie ją [sobie] poddaną, καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς.
211 rozmnażajcie się, ( ְּורבּוurewu): wg BHS: i panujcie, ( ְּורדּוuredu).
212 Lub: potwierdzam.

6aWj 20:13; bRdz 1:28

9aRdz 6:18
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z wami, z ptactwa, z bydła i z każdego zwierzęcia ziemi, [które
jest] z wami spośród tych wszystkich, które wyszły z arki, [to
jest] z całą zwierzyną ziemi.213 11I ustanawiam moje przymierze z wami, że już nie zostanie wytępione żadne ciało wodami
potopu i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
12I

powiedział Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja
daję między Mną a między wami i między każdą duszą zwierzęcia, które jest z wami, po wieczne pokolenia: 13mój łuk214
kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między Mną a
ziemią. 14Gdy skłębię obłok nad ziemią, a na obłoku ukaże się
łuk, 15wówczas wspomnę na moje przymierze, które jest między Mną a między wami i między wszelką duszą zwierzęcia we
wszelkim ciele, i nie będzie już wód potopu, które by zniszczyły
wszelkie ciało. 16Gdy więc będzie łuk na obłoku, wtedy spojrzę
na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a
wszelką duszą zwierzęcia we wszelkim ciele, które jest na ziemi. 17I powiedział Bóg do Noego: To jest znak przymierza,
które ustanowiłem między Mną a między wszelkim ciałem,
które jest na ziemi.
Noe i jego synowie
18A

synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem i Cham, i
Jafet; a Cham był ojcem Kanaana. 19Ci trzej byli synami Noego
i z nich wywodzi się cała ziemia.
20aIz 5:1-7; Mk 12:1-11
21aLb 15:5-10; Pwt 14:26;
Ps 104:15; bLb 6:3-4; 1Sm
1:14; Prz 21:17; 23:20-21,
29-35; Iz 5:22; 28:7; Tr 4:21;
Ha 2:15
22aRdz 3:21; Wj 20:26; Pwt
23:13-15

20Noe

zaś, rolnik,215 zaczął i zasadził winnicę.a216 21Gdy napił
się wina,a upił sięb i odkrył się w swoim namiocie. 22Wtedy
zobaczył Cham, ojciec Kanaana, nagość swego ojcaa217 i opowiedział o tym obu swoim braciom na zewnątrz. 23Wówczas
Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli

213 z całą zwierzyną ziemi: brak w G.
214 Lub: tęczę, por. Pwt 32:23, 42; Ha 3:9-11.
215 rolnik, ( ִאיש ָּה ֲא ָּד ָּמהisz ha’adamah), tj. człowiek ziemi.
216 Lub: Noe był rolnikiem i zaczął [jako ten, który] zasadził winnicę (l. i

pierwszy zasadził winnicę).
217 G dod.: i wyszedłszy.
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tyłem, i przykryli nagość swego ojca, a ich twarze były odwrócone tak, że nie widzieli nagości swego ojca.
24A

gdy Noe obudził się po swym winie i dowiedział się, co mu
uczynił jego młodszy218 syn, 25powiedział:
Przeklęty219 Kanaan,
sługą sług220
będzie dla swych braci!
26Powiedział

też:

Błogosławiony JHWH,
Bóg Sema,
a Kanaan niech będzie jego sługą!
27

Rozprzestrzeni Bóg Jafeta221
i zamieszka w namiotach Sema,
a Kanaan będzie jego sługą!222

28Po

potopie żył Noe trzysta pięćdziesiąt lat. 29I było wszystkich dni Noego dziewięćset pięćdziesiąt lat — i umarł.
Dzieje potomków Noego
Spis narodów

10

1Oto

pokolenia synów Noego: Sema, Chama i Jafeta,
bo po potopie urodzili się im synowie.223
2Synowie

Jafeta224 to: Gomer225 i Magog,226 i Ma-

218 Być może: mały, w tym przyp., i w kontekście postępku Chama, w sensie

rangi (?).
219 Rdz 9:25L.
220 sługa, ‘( ֶע ֶבדewed), lub: niewolnik.
221 Rozprzestrzeni Bóg Jafeta, ֹלהים ְליֶ ֶפת
ִ יַ ְפ ְת ֱא: występuje tu gra słów oparta

na ich podobnym brzmieniu (paronomazja): rozprzestrzeni — Jafet, w
rodzaju: rozmierzy Bóg włości Włodzimierza.
222 Rdz 9:27L.
223 Rdz 10:1L.
224 Jafet, uważany za przodka Greków.
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daj,227 i Jawan,228 i Tubal,229 i Meszech,230 i Tiras.231
3Synowie

Gomera to: Aszkenaz232 i Rifat,233 i Togarma.234

4Synowie Jawana
nim.238 5Od tych

to: Elisza235 i Tarszisz,236 Kitim237 i Dodawywodzą się narody wysp239 w ziemiach,
każdy według swojego języka i według plemion w swoich narodach.
6Synowie

Chama to: Kusz240 i Misraim,241 i Put,242 i Kana-

an.243

225 Gomer uważany za przodka Cymmerytów, łączony z plemionami za-

mieszkującymi rejony górnego Eufratu; Rdz 10:2L.
226 Magog, Rdz 10:2L.
227 Madaj: łączony z Medami zamieszkującymi wsch Asyrię.
228 Jawan: łączony z Jończykami zamieszkującymi zach Azję Mniejszą.
229 Tubal: łączony z wojowniczymi plemionami zamieszkującymi obszary na

pn od Morza Czarnego, Rdz 10:2L.
230 Meszech: łączony z plemionami znanymi z zapisków as. jako Musku.
231 Tiras: łączony z Trakami.
232 Aszkenaz: łączony z pn plemionami indogermańskimi, możliwe że Scyta-

mi, Rdz 10:3L.
233 Rifat: łączony z plemionami zamieszkującymi obszary na pn od drogi z

Charanu do Karkemisz.
234 Togarma: łączony z plemionami zamieszkującymi wsch Turcję.
235 Elisza: łączony z plemionami zamieszkującymi Cypr.
236 Tarszisz: łączony z plemionami zamieszkującymi pd wybrzeża Turcji, a

może także Sardynii i Hiszpanii, zob. Jo 1:3.
237 Kitim: łączony z plemionami zamieszkującymi Cypr, wybrzeża na wsch

od Rodos, w późniejszych tekstach odnoszone do Rzymian.
238 Dodanim: łączony z plemionami zamieszkującymi Dodonię w Grecji, por.

1Krn 1:7.
239 Lub: wybrzeży, ’( ִאיij).
240 Kusz: łączony z plemionami zamieszkującymi Nubię lub Etiopię.
241 Misraim: łączony z plemionami zamieszkującymi górny i dolny Egipt.
242 Put: łączony z plemionami zamieszkującymi Libię.
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i

Księga Rodzaju, str. 31

Kusza to: Seba244 i Chawila,245 i Sabta,246 i Rama,247

Sabteka.248

Synowie Ramy to: Saba249 i Dedan.250
8A

Kusz zrodził Nimroda,251 który zaczął być dzielnym252 na
ziemi. 9Był on dzielnym253 myśliwym przed JHWH.254 Dlatego
mówi się: Dzielny myśliwy przed JHWH jak Nimrod.
10Początkiem zaś jego królestwa255 był Babilon i Erek,256 i
Akad,257 i Kalne258 w ziemi Szinear.259 11Z tej ziemi wyszedł

243 Kanaan: łączony z plemionami zamieszkującymi Fenicję.
244 Seba: łączony z plemionami zamieszkującymi górny Egipt wzdłuż Nilu.
245 Chawila: łączony z plemionami zamieszkującymi wsch Arabię, Rdz

10:7L.
246 Sabta: łączony z plemionami zamieszkującymi zach wybrzeże Zatoki

Perskiej i starożytne Hadramaut.
247 Rama: łączony z plemionami zamieszkującymi pn-zach Arabię.
248 Sabteka: łączony z plemionami zamieszkującymi rejony Samudake w

kierunku Zatoki Perskiej.
249 Saba: łączony z plemionami zamieszkującymi pd-zach Arabię.
250 Dedan: łączony z plemionami zamieszkującymi pn Arabię, okolice Ula.
251 Nimrod, נִ ְמר ֹד, czyli: zbuntowany (?) od ;מ ַרד
ָּ choć być może bab. Namra-

uddu, czyli: bóg gwiezdny, lub Nu-marad, czyli: mąż z Marad, Rdz 10:8L.
252 dzielnym, ( גִ בֹרgibbor), lub: mocarzem.
253 Może odnosić się do polowania na ludzi, zob. 1Sm 24:12; Jr 16:16; Tr

3:15.
254 przed JHWH: być może sposób wyrażenia stopnia najwyższego, tj. naj-

lepszym myśliwym na ziemi.
255 Lub: obszarami jego władania były głównie, zob. Jr 49:35, Rdz 10:10L.
256 Erek: starożytne Uruk, wsp. Warka, jedna z najstarszych cywilizacji pd-

wsch Babilonii.
257 Akad: starożytna Agada, pn rejony Babilonii.
258 Kalne: miejscowość o nieznanym położeniu, stąd wyrażenie to bywa em.

na: wszystkie one.
259 Szinear: inna nazwa Babilonii.
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[do] Aszur260 i zbudował Niniwę i Rechobot-Ir,261 i Kelach, 12i
Resen, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kelach.262
13A

Misraim zrodził Ludytów263 i Anamitów,264 i Lehabii Naftuchitów,266 14i Patrusytów,267 i Kasluchitów,268
skąd pochodzą Filistyni,269 i Kaftorytów.270
tów,265

15Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,271
16i Jebuzytów,272 i Amorytów,273 i Girgaszytów,274 17i Chiwitów,275 i Arkitów,276 i Synitów,277 18i Arwadytów,278 i Semary-

260 Aszur: łączony z plemionami zamieszkującymi Asyrię.
261 Rechobot-Ir: być może część Niniwy.
262 Kelach: wsp. Nimrud, 18 km na pn od Niniwy.
263 Ludyci: plemiona afrykańskie na zach od delty Nilu.
264 Anamici: plemiona północnoafrykańskie, na zach od Egiptu, zamieszku-

jące okolice Cyreny.
265 Lehabici: plemiona Libijczyków.
266 Naftuchici: plemiona delty Nilu.
267 Patrusyci: plemiona górnego Egiptu.
268 Kasluchici: plemiona Krety.
269 Filistyni, Rdz 10:14L.
270 Kaftoryci: plemiona Krety, a wg źródeł egip. również pn wybrzeży Morza

Śródziemnego.
271 Chet: łączony z Chetytami?
272 Jebuzyci: wcześniejsi mieszkańcy Jerozolimy.
273 Amoryci: mieszkańcy górzystych obszarów Kanaanu.
274 Girgaszyci: plemiona kananejskie być może wspominane w tekstach

ugaryckich, Rdz 10:16L.
275 Chiwici: plemiona kananejskie pochodzenia huryckiego.
276 Arkici: plemiona zamieszkujące Arkę, na pn od Sydonu.
277 Synici: plemiona zamieszkujące Sin, jedno z miast Libanu.
278 Arwadyci: plemiona zamieszkujące wyspę Arwad u ujścia rzeki El Kebir.
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tów,279 i Chamatytów.280 Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.
19Granica

Kananejczyków rozciągała się od Sydonu w kierunku
Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, i Admy i Seboim aż do Leszy.281
20To

są synowie Chama według ich plemion, języków, w swych
ziemiach i swych narodach.
21Ale

i Semowi, bratu Jafeta, starszemu,282 urodził się — on też
był ojcem wszystkich synów Hebera. 22Synowie Sema to:
Elam283 i Aszur,284 i Arpakszad,285 i Lud,286 i Aram.287
23Synowie

Arama to: Us, Chul, Geter i Masz.288

279 Semaryci: plemiona zamieszkujące Sumur, na pn od Arki.
280 Chamatyci: plemiona zamieszkujące Hamat nad Orontosem.
281 od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, i

Admy i Seboim aż do Leszy, ד־עזָּ ה ב ֲֹא ָּכה ְסד ָֹּמה וַ ֲעמ ָֹּרה
ַ ִמ ִציד ֹן ב ֲֹא ָּכה גְ ָּר ָּרה ַע
ד־ל ַשע
ָּ ּוצבֹיִ ם ַע
ְ וְ ַא ְד ָּמה, wg PS: od rzeki egipskiej do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, i aż do morza zachodniego, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת ועד
הים האחרון.
282 Lub: starszego, por. G: ἀδελφῷ Ιαφεθ τοῦ μείζονος; trudno zatem powie-

dzieć, który z braci był starszy, choć może Sem, skoro pojawia się jako
pierwszy w rodowodach, zob. Rdz 5:32; 1Krn 1:4. Werset wieloznaczny,
dopuszczający różne rozumienie w obrębie słów: I Semowi urodził się
również on ojciec wszystkich synów Hebera brat Jafeta starszy, ּול ֵשם יֻ ַלד
ְ
י־ע ֶבר ֲא ִחי יֶ ֶפת ַהגָּ דֹול
ֵ ֵל־בנ
ְ גַ ם־הּוא ֲא ִבי ָּכ.
283 Elam: łączony z plemionami mieszkającymi na wsch od Babilonu.
284 Aszur: łączony z plemionami pochodzenia semickiego i chamickiego

zamieszkującymi tereny o nazwie Asyria, objęte władzą Nimroda.
285 Arpakszad: łączony z plemionami zamieszkującymi tereny na pn wsch od

Niniwy.
286 Lud: łączony z plemionami Ludbu zamieszkującymi tereny nad rzeką

Tygrys.
287 Aram: imię tej postaci noszą plemiona zamieszkujące pn stepy Mezopo-

tamii, posługujące się dialektami aramejskimi.
288 Wg 1Krn 1:17: Meszech, por. G: Μοσοχ.
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zaś zrodził Szelacha,289 a Szelach zrodził Hebera.

25A

Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię
Peleg,290 gdyż za jego dni ziemia została podzielona,291 a jego
brat miał na imię Joktan.292
29aRdz 10:7

26A

Joktan zrodził Almodada293 i Szelefa,294 i Chasarmawei Jeracha, 27i Hadorama, i Uzala,296 i Diklę, 28i Obala,297 i
Abimaela,298 i Sabę, 29i Ofira,299 i Chawilę,a i Jobaba — ci
wszyscy byli synami Joktana. 30A siedziba ich sięgała od Meszy w kierunku Sefar, gór wschodnich.
ta,295

31To

są synowie Sema według ich plemion, według ich języków, w ich ziemiach, według ich narodów.
32To

są plemiona synów Noego według swych rodowodów, w
swych narodach, i od tych wywodzą się narody na ziemi po
potopie.

289 Wg G: Arpakszad zrodził Kainana, a Kainan zrodził Szelacha, Αρφαξαδ

ἐγέννησεν τὸν Καιναν καὶ Καιναν ἐγέννησεν τὸν Σαλα, por. Łk 3:35-36.
290 Peleg, ( ֶפ ֶלגpeleg), czyli: podział.
291 ziemia została podzielona — terytorialnie i plemiennie.
292 Joktan, ( יָּ ְק ָּטןjoqtan), czyli: uderzenie.
293 Almodad: łączony z plemionami zamieszkującymi pd Arabię.
294 Szelef: łączony z plemionami zamieszkującymi Jemen.
295 Chasarmawet: łączony z plemionami zamieszkującymi pd Arabię.
296 Uzal: taką nazwę nosiła dawna stolica Jemenu.
297 Obal: taką nazwę nosiły tereny wchodzące w skład terytoriów Jemenu.
298 Abimael: sabejska forma imienia: mój ojciec, prawdziwie, on jest Bogiem.
299 Ofir: taką nazwę nosiły terytoria pd Arabii. Ofir kojarzony jest ze złotem,

zob. 1Krl 9:28; 10:11; 22:48; 1Krn 29:4; 2Krn 8:18; 9:10; Jb 22:24;
28:16; Ps 45:9; Iz 13:12.
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Wieża Babel

11

1Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.300
2Podczas swego wędrowania301 ze wschodu znaleźli

równinę w kraju Szinear i tam się osiedlili.

3I

mówili jeden do drugiego: Chodźmy, zacznijmy wyrabiać
cegły i [poddajmy je] wypalaniu. Tak zaczęli używać cegły
zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.
4Następnie

powiedzieli: Chodźmy, wybudujmy sobie miasto i
wieżę ze swoim szczytem w niebiosach, i uczyńmy sobie imię,
abyśmy nie rozproszyli się po obliczu całej ziemi!302
5I

zstąpił JHWH, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali
synowie ludzcy. 6I powiedział JHWH: Oto jeden lud i wszyscy
mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic
nie będzie dla nich niemożliwe,303 cokolwiek zamierzą uczynić.
7Chodźmy, zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie
rozumiał języka drugiego!304
8I

rozproszył ich JHWH stamtąd po obliczu całej ziemi, i przestali budować miasto.305 9Dlatego nazwano je Babel,306 bo tam
pomieszał JHWH język całej ziemi i stamtąd rozproszył ich
JHWH po obliczu całej ziemi.

300 Hbr. język ()ׂש ָּפה
ָּ i słowa ()דב ִרים
ָּ G tłumaczy odpowiednio: χεῖλος i φωνή,

i dodaje, że ta sama mowa łączyła wszystkich (ἦν φωνὴ μία πᾶσιν).
301 wędrowania, Rdz 11:2L.
302 nie rozproszyli się, Rdz 11:4L.
303 Lub: nic nie będzie poza ich zasięgiem.
304 Lub: aby człowiek nie rozumiał języka bliźniego.
305 G i PS dodają: oraz wieżę.
306 Babel, ak. bab-ilu, czyli: brama boga. Paronomastycznie  ָּב ֶבלozn. pomie-

szanie, od ב ַלל,
ָּ Rdz 11:9L.
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Dzieje rodu Sema
10Oto

pokolenia Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpakszada w dwa lata307 po potopie. 11Po swoim zrodzeniu Arpakszada
żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki.308
12A

Arpakszad żył trzydzieści pięć lat i zrodził Szelacha. 13Po
swym zrodzeniu Szelacha Arpakszad żył czterysta trzy lata i
zrodził synów i córki.309
14Szelach

zaś żył trzydzieści lat i zrodził Hebera. 15Po swym
zrodzeniu Hebera Szelach żył czterysta trzy lata i zrodził synów
i córki.
16Heber

żył trzydzieści cztery lata i zrodził Pelega. 17Po swym
zrodzeniu Pelega Heber żył czterysta trzydzieści lat310 i zrodził
synów i córki.
18Peleg

żył trzydzieści lat i zrodził Reu. 19Po swym zrodzeniu
Reu Peleg żył dwieście dziewięć lat i zrodził synów i córki.
20Reu

żył trzydzieści dwa lata i zrodził Seruga. 21Po swym
zrodzeniu Seruga Reu żył dwieście siedem lat i zrodził synów i
córki.

307 dwa lata, Rdz 11:10L.
308 PS dod. w tym wersecie oraz 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 formułę podsu-

mowującą: Wszystkich dni […] było […] lat — i umarł; Rdz 11:11L.
309 Arfaksad żył sto trzydzieści pięć lat i zrodził Kainana.

13A

po swym zrodzeniu Kainana Arfaksad żył czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i
córki — i umarł. A Kainan żył sto trzydzieści lat i zrodził Salę. I żył Kainan po zrodzeniu Sali trzysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki — i
umarł G, καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν
τὸν Καιναν. 13καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν
ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ
ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν
Σαλα καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια
τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. Zob. Rdz
10:24; Łk 3:35-36.

310 czterysta trzydzieści: dwieście siedemdziesiąt PS; trzysta siedemdziesiąt

G, Rdz 11:17L.
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22Serug311

żył trzydzieści lat i zrodził Nachora.312 23Po swym
zrodzeniu Nachora Serug żył dwieście lat i zrodził synów i córki.
24Nachor żył dwadzieścia dziewięć lat i zrodził Teracha.313
25Po swym zrodzeniu Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat

i zrodził synów i córki.
26Terach

żył siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama,314 Nachora i

Harana.315
Dzieje rodu Teracha
27A

oto pokolenia Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i
Harana, a Haran zrodził Lota.316 28Haran umarł za życia swego
ojca317 Teracha w ziemi swego urodzenia318 — w Ur chaldejskim.319 29Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abra311 Serug, ( ְׂשרּוגserug), czyli: gałązka, pęd. Łączone z miejscowością Sarugi,

ok. 30 km na pn zach od Charanu, wspominaną w tekstach neoasyryjskich.
312 Nachor, ( נָּ חֹורnachor), czyli: wybuch (radości?): miejscowość o tej na-

zwie znana jest z tekstów staroasyryjskich, z Mari i z nowoasyryjskich,
lokalizacja jednak pozostaje nieznana. Tak miał na imię dziadek i brat
Abrahama, a potem wódz aramejski, wspomniany w Rdz 22:20-24.
313 Terach, ( ָּת ַרחterach), czyli: koziorożec l. księżyc, por. Lb 33:27-28.

Łączone z Til-sza-turahi z neoasyryjskich tekstów pochodzących z 900 r.
p. Chr., położonego nad rzeką Balih niedaleko Charanu.
314 Abram, ak. abarama, czyli: ojciec jest wywyższony; Abraham, czyli:

ojciec wielu l. tłumu (tłum, רהם, nie występuje w biblijnym hbr.).
315 Haran, ה ָּרן,
ָּ czyli: góral l. świątynia.
316 Lot, ( לֹוטlot), czyli: przykrycie (pociecha?).
317 za życia swego ojca, ל־פנֵ י ֶת ַרח ָּא ִביו
ְ ע:
ַ idiom (?): przed obliczem swojego

ojca.
318 Lub: w swojej ojczyźnie.
319 w Ur chaldejskim: ta nazwa określa lokalizację w kategoriach realiów

panujących w okresie późniejszym, być może dla odróżnienia tego Ur od
innych miast o podobnej nazwie. Nazwa Ur chaldejskie pojawia się w
okresie neobabilońskim, tj. ok. 1200 r. p. Chr. Wcześniejsze Ur leży ok.
300 km na pd wsch od wsp. Bagdadu. Pod koniec II tysiąclecia p. Chr.
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ma było Saraj,320 a imię żony Nachora Milka, córka Harana,
ojca Milki321 i ojca Jiski.
30A

Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.322 31I wziął Terach
swego syna Abrama323 i Lota, syna Harana, syna swojego syna,
i swoją synową Saraj,324 żonę swego syna Abrama, i wyszedł z
nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. I przybyli do Charanu — i zamieszkali tam. 32A było dni Teracha
dwieście pięć lat325 — i umarł Terach w Charanie.326

było ważnym miastem Mezopotamii. Rozwinął je Ur-Nammu, król Ur,
Sumeru i Akkadu (ok. 2113-2095), założyciel III dynastii z Ur (21132006 r. p. Chr.). Wg G: w ziemi Chaldejczyków (ἐν τῇ χώρᾳ τῶν
Χαλδαίων), pod. Rdz 11:31 (Rdz 11:28L).
320 Saraj, ( ָּׂש ַריsaraj), czyli: księżniczka l. pani. Żona boga księżyca Sina w

religii Mezopotamii miała na imię Szarratu.
321 Milka, ( ִמ ְל ָּכהmilkah), czyli: królowa. Tytuł Malkatu nosiła bogini Isztar,

córka boga księżyca.
322 אין ָּלה וָּ ָּלד,
ֵ por. ugar. wld.
323 PS dod.: i Nachora, swoich synów.
324 PS dod.: i Milkę, swoją synową.
325 dwieście pięć lat, אתיִ ם ָּשנָּ ה
ַ ּומ
ָּ ח ֵמש ָּשנִ ים,
ָּ wg PS: sto czterdzieści pięć lat,

חמש שנים וארבעים ומאת שנה, pod. Dz 7:4, z którego wynikałoby, że
Szczepan znał wersję z PS (por. Rdz 11:26, 32).
326 Wg inskrypcji z Kultepe (XIX w. p. Chr.) Charan był ważnym ośrodkiem

handlowym. W archiwach z Ebla, na glinianych tabliczkach z 2300 r. p.
Chr., wymienione są też Sodoma i Seboim (por. Rdz 14:1-16), Rdz
11:32L.
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Powołanie Abrama
1I

a

7:2-3; Hbr 11:8
powiedział JHWH do Abrama:327 Wyjdź ze swojej 12 Dz
Rdz 13:14-17; 15:4-5;
17:1-14; 18:18; 22:16-18;
ziemi i z [grona] swoich krewnych, i z domu swego 26:2-5; 28:13-15; 35:10-12
ojca do ziemi, którą ci wskażę,a328 2a uczynię z ciebie 3 Rdz 15:4; Ga 3:8
wielki naród i będę ci błogosławił, i rozsławię twoje
imię, i staniesz się błogosławieństwem.a329 3I będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a lekceważącego cię330 przeklnę, i będą
błogosławione w tobie331 wszystkie plemiona ziemi.a

12

a

a

4I

a

6I

a

wyruszył Abram, jak mu polecił JHWH, i poszedł z nim Lot. 5 Rdz 14:14
A Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.
5I wziął Abram Saraj, swoją żonę, i Lota, syna swego brata, i
cały ich dobytek, który zgromadzili, i służbę,a332 której się dorobili w Charanie, i wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan333 — i
przybyli do ziemi Kanaan.
b

Dz 7:5; Ga 3:16; Rdz
przeszedł Abram tę ziemię334 aż do miejscowości Sychem,335 713:18;
22:9; 26:25; 33:20;
35:7; Wj 20:24
do dębu336 More,337 a w ziemi byli wówczas Kananejczycy.

327 Wydarzenia z życia Abrama, a potem Abrahama: Opuszcza Charan w

wieku 75 lat (Rdz 12:4-5), gdy ma 86 lat, rodzi mu się Ismael (Rdz 16:34), gdy ma 100 lat, rodzi mu się Izaak (Rdz 21:5); gdy liczy sobie 137 lat,
umiera Sara (Rdz 23:1), gdy ma 140 lat, Izaak poślubia Rebekę (Rdz
25:20), umiera w wieku 175 lat (Rdz 25:7). Imię Abram pojawia się w inskrypcji z Dilbat, a Abraham w egipskich tekstach złorzeczeń z XX-XIX
w. p. Chr. Inne imiona patriarchów znane są z tekstów z Mari, z XVIII w.
p. Chr.
328 Wg Szczepana, w Dz 7:4, Abraham wyszedł z Ur po śmierci Teracha, a

nie — jak by to wynikało z tekstu — 60 lat przed jego śmiercią. Szczepan
korzystał zatem z wariantu tekstowego zaświadczonego w PS, który podaje wiek stu czterdziestu pięciu lat.
329 Tj. staniesz się przykładem błogosławieństwa.
330 Lub: pogardzającego tobą: lm w PS G Vg S GK i klk Mss; przykład

częstego przyp. funkcjonowania lp w sensie zbiorowym.
331 i będą błogosławione w tobie, ( וְ נִ ְב ְרכּו ְבָךweniwrechu wecha), lub: i będą

błogosławić sobie nawzajem, por. Rdz 22:18; 26:4.
332 i służbę, ( נֶ ֶפשnefesz), tj. duszę: ר־עׂשּו
ָּ ת־הנֶ ֶפש ֲא ֶש
ַ וְ ֶא.
333 Kanaan, ( ְכנַ ַעןkena‘an), czyli: purpura, lazur l. nizina, Rdz 12:5L.
334 G dod.: na jej długość aż do, εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς ἕως τοῦ.
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7I

ukazał się Abramowi JHWH i powiedział: Twemu nasieniu
dam tę ziemię.a I zbudował tam ołtarz dla JHWH, który mu się
ukazał.b
8Stamtąd

przeniósł się ku górze na wschód od Betel338 i rozbił
swój namiot. Betel było na zachodzie, a Aj na wschodzie. I
zbudował tam ołtarz dla JHWH i wzywał imienia JHWH.339 9I
wędrował Abram dalej, i dotarł340 do Negebu.341
Abram w Egipcie
13aRdz 20:2; 26:7

10A

gdy nastał głód w tej ziemi, Abram zszedł342 do Egiptu, aby
tam zatrzymać się [jako przychodzień], gdyż ciężki był głód w
tej ziemi. 11A gdy zbliżał się, by wejść do Egiptu, powiedział
do Saraj, swojej żony: Oto wiem, że jesteś kobietą piękną z
wyglądu. 12Gdy zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: To jego
żona! I zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. 13Mów więc,
że jesteś moją siostrą,a343 po to, by mi się dobrze wiodło ze
względu na ciebie i aby dzięki tobie żyła moja dusza.
335 Sychem: rozwój miasta przypada na XIX w. p. Chr. Miasto znane z egip-

skich tekstów złorzeczeń oraz z inskrypcji z Khu-Sebek, z tego samego
okresu. Nazwa miasta łączy się z czynnością objuczania zwierząt (Rdz
12:6L), może więc oznaczało targ?
336 dąb, אלֹון,
ֵ lub: terebint, wielowiekowe drzewo, jako znak rozpoznawczy

terenu TgO; δρῦς G, o wydźwięku sakralnym; może zbiorowo: dąbrowa,
por.  ֵאלֹונֵ י מ ֶֹרהw Pwt 11:30 i  ֵאלֹון ְמעֹונְ נִ יםw Sdz 9:37 z Rdz 18:1 (Rdz
12:6L).
337 More, מֹורה
ֶ (moreh), czyli: nauczyciel, stąd: Dąb nauczyciela (?), Rdz

12:6L.
338 Betel: wykopaliska w Beitan (równoznaczne z Betel?) poświadczają

istnienie dobrze prosperującego miasta kananejskiego w średniej epoce
brązu (2000-1500 r. p. Chr.). Miasto było ufortyfikowane, z czterema
bramami i murami o grubości 3,5 m.
339 Lub: czcił imię JHWH.
340 Zob. konstrukcja: סֹוע ַהנֶ גְ ָּבה
ַ ָּוַ יִ ַסע ַא ְב ָּרם ָּהלֹוְך וְ נ, Rdz 12:9L.
341 Lub: na południe.
342 zszedł (jakby w dół); lub: udał się.
343 siostrą: Rdz 12:13L.
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14Gdy

Abram przybył do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta
kobieta jest bardzo piękna. 15A gdy ujrzeli ją książęta faraona,
wychwalali ją przed faraonem, i zabrano tę kobietę do domu
faraona. 16I ze względu na nią obchodził się dobrze z Abramem,
tak że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice
i wielbłądy.344
17Ale

JHWH dotknął faraona i jego dom wielkimi345 plagami z
powodu Saraj, żony Abrama. 18Wezwał więc faraon Abrama i
powiedział: Cóż to mi zrobiłeś? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że
ona jest twoją żoną? 19Dlaczego powiedziałeś: Ona jest moją
siostrą, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz — oto twoja
żona.346 Weź [ją] i odejdź.
20I

z powodu niego rozkazał faraon ludziom, aby odprawili347
go wraz z jego żoną i wszystkim, co do niego należało.348
Rozstanie Abrama z Lotem
1I

Rdz 12:7-8; Rdz 4:26;
wyruszył Abram z Egiptu, on i jego żona, i wszyst- 412:8;
21:33; 26:25
ko, co było jego, i Lot wraz z nim, do Negebu. 2A
Abram był bardzo zasobny349 w stada, w srebro i w
złoto. 3I szedł, ze swoimi postojami,350 z Negebu aż
do Betel, do miejsca, gdzie był na początku jego namiot, między Betel a Aj, 4do miejsca ołtarza, który uczynił tam najpierwa
i gdzie wzywałb Abram imienia JHWH.

13

5Również

Lot, wędrujący z Abramem, miał owce i bydło, i
namioty. 6Lecz ziemia nie pozwalała, by pozostawali razem,
gdyż ich dobytek był wielki i nie mogli przebywać razem. 7I

344 Znaleziska poświadczają udomowienie wielbłądów już w III tys. p. Chr.,

Rdz 12:16L.
345 G dod.: i strasznymi, καὶ πονηροῖς.
346 G dod.: przed tobą, ἐναντίον σου.
347 Lub: wypędzili.
348 G dod.: i Lot z nim, καὶ Λωτ μετ᾽ αὐτοῦ.
349 Idiom: bardzo ciężki, כ ֵבד ְמאֹד.
ָּ
350 Lub: obozami.

a

b
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doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a między pasterzami stad Lota. Kananejczycy zaś i Peryzyci mieszkali
wówczas w tej ziemi. 8Powiedział więc Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a między tobą i między moimi
pasterzami a między twoimi pasterzami, ponieważ jesteśmy
braćmi.351 9Czyż cała ta ziemia nie stoi otworem przed twoim
obliczem? Odstąp, proszę, ode mnie. Jeśli [ty] w lewo, ja ruszę
w prawo, a jeśli [ty] w prawo, ja ruszę w lewo.
10Wtedy

Lot podniósł oczy i zobaczył, że cały okręg nad Jordanem jest nawodniony — zanim JHWH zniszczył Sodomę i Gomorę — jak ogród JHWH, jak ziemia egipska, aż do wejścia do
Soaru. 11I wybrał Lot sobie cały okręg nad Jordanem, i wyruszył Lot na wschód — tak rozdzielili się każdy od swego brata.
12Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot zamieszkał w
miastach okręgu [nad Jordanem] i rozbijał namioty aż po Sodomę. 13A mężczyźni Sodomy byli bardzo źli i grzeszni wobec
JHWH.
14aDz 7:5

14A

JHWH powiedział do Abrama po odłączeniu się Lota od
niego: Podnieś swoje oczy i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, i na wschód i na zachód, 15bo całą
tę ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i twojemu nasieniu na
wiekia 16i uczynię twoje nasienie jak proch ziemi, tak że jeśli
zdołałby ktoś policzyć proch ziemi, to również twoje nasienie
mogłoby być policzone. 17Wstań i przejdź tę ziemię wzdłuż i
wszerz, bo tobie ją dam.
18Wtedy

Abram przeniósł namioty i przybył, by zamieszkać
wśród dębów Mamre352 pod Hebronem, i zbudował tam ołtarz
dla JHWH.

351 Lub: mężczyznami, braćmi, אנָּ ִשים ַא ִחים.
ֲ
352 dębów Mamre, ב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא:
ְ sc  ֵאֹלנֵ יtylko w sensie kultowym; być może:

dąbrowa Mamrego, zob. Rdz 23:14-20; por. dąb More, מֹורה
ֶ אלֹון,
ֵ Rdz
12:6 (Rdz 13:8L).

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 43

Uwolnienie Lota
1Za

dni Amrafela, króla Szinearu,353 Ariok,354 król
Elasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów,355 2prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z
Birszą, królem Gomory, z Szinabem, królem Admy, z
Szemeberem, królem Seboim, i z królem Bela, czyli Soaru.
3Wszyscy oni zeszli się356 w dolinie Syddim, gdzie [teraz] jest
Morze Słone. 4Przez dwanaście lat podlegali Kedorlaomerowi,
lecz w trzynastym roku zbuntowali się.

14
5W

czternastym roku wyruszył Kedorlaomer oraz królowie,
którzy z nim byli, i pobili Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham i Emitów na równinie Kiriataim, 6i Chorytów w ich
górach Seir aż do El-Paran, które jest przy pustyni. 7Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpat, czyli do Kadesz, i podbili całe
pole Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Chaseson-Tamar.357
8Wtedy

wyruszył król Sodomy i król Gomory, i król Admy, i
król Seboim, i król Beli, czyli Soaru, i ustawili się w dolinie
Syddim do bitwy 9z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem,
królem narodów, i Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem,
królem Elasaru — czterech królów przeciw pięciu.
10A

dolina Syddim to [były] doły, doły smoły.358 I gdy uciekali
król Sodomy i Gomory,359 wpadli tam, a pozostali uciekli w
góry. 11I zabrali cały dobytek Sodomy i Gomory oraz całą ich
żywność, i odeszli. 12Zabrali też Lota i jego dobytek — syna
brata Abrama — i odeszli, mieszkał on bowiem w Sodomie.

353 Tj. państwa położonego na obszarze Babilonii. Chodzi o konflikty z

okresu wczesnej i średniej epoki brązu.
354 Imię to pojawia się w inskrypcjach z miast Mari i Nuzi.
355 Lub: król (miasta) Gojim.
356 Tj. połączyli siły.
357 Znane potem jako Engedi, zob. 2Krn 20:2.
358 Powtórzenie jako intensyfikacja, czyli: pełna dołów smoły, Rdz 14:10L.
359 i król Gomory PS G sy.
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13I

przyszedł pewien uchodźca, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi,360 a on mieszkał pośród dębów Mamrego, Amoryty, brata Eszkola i brata Anera, uczestników przymierza z
Abramem. 14A gdy Abram usłyszał, że wzięto do niewoli jego
brata, wystawił swoich wypróbowanych, urodzonych w jego
domu, trzystu osiemnastu i ścigał [ich] aż do Dan.361 15I podzielił ich nocą między siebie i swoje sługi, i pobił ich, i ścigał ich
aż do Choby, która leży na lewo362 od Damaszku. 16I odzyskał
cały dobytek, a także odzyskał Lota, swego brata, i jego dobytek, a także kobiety i lud.
Abram i Melchizedek
17a2Sm 18:18
18aPs 110:4; Hbr 5:5-10;
6:20-8:6; bPs 76:3; Hbr 7:1

17I

wyszedł król Sodomy, aby go spotkać, gdy wracał po swoim
rozbiciu Kedorlaomera i królów, którzy byli z nim, do Doliny
Szawe, to jest Doliny Królewskiej.a363 18A Melchizedek,a364
król Szalemu,b365 wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. 19I błogosławił mu, mówiąc:
Niech będzie błogosławiony Abram
przez366 Boga Najwyższego,367
Stwórcę368 nieba i ziemi!369
360 Hebrajczykowi, ‘( ִע ְב ִריiwri), pierwszy przypadek pojawienia się tej na-

zwy. W Rdz pada ona z ust osób trzecich (Rdz 39:14, 17; 41:12; 43:32);
w wypowiedzi Józefa (Rdz 40:15) może być wyrazem koncesji na rzecz
Egipcjan; Rdz 14:13L.
361 Dan, ( ָּדןdan): ten szczegół wskazuje na późniejszą redakcję fragmentu;

terytoria te nosiły taką nazwę dużo później, zob. Sdz 18:29; Rdz 14:14 L.
362 na lewo, ( ִמ ְשמֹאלmissem’ol), lub: na północ; kierunki podawano z twarzą

zwróconą na wschód.
363 Może chodzi o późniejszą Dolinę Kidronu?
364 Melchizedek, י־צ ֶדק
ֶ ( ַמ ְל ִכmalki-tsedek), czyli: moim królem sprawiedli-

wość (l. słuszność), zob. Hbr 7:2.
365 Szalem, ש ֵלם,
ָּ czyli: pokój, być może zamierzony archaizm i skrócona

wersja רּוש ֵלם
ָּ ְי, (jeruszalem), zob. Ps 76:3.
366 przez, ( ְלle), Rdz 14:19L.
367 Bóg Najwyższy, אל ֶע ְליֹון.
ֵ
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I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,
który wydał
twoich nieprzyjaciół w twoje ręce!

I dał mu [Abram] dziesięcinę ze wszystkiego.
21I

powiedział król Sodomy do Abrama: Daj mi ludzi,370 a dobytek weź sobie! 22A Abram powiedział do króla Sodomy:
Podnoszę swą rękę371 do JHWH,372 Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, 23że ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do ciebie, i nie
powiesz: To ja wzbogaciłem Abrama. 24Z wyłączeniem mnie,
[niech będzie wzięte] tylko to, co spożyli słudzy,373 oraz dział
mężczyzn, którzy poszli ze mną, [to jest dział] Anera, Eszkola i
Mamrego — niech oni wezmą swój dział.
Przymierze z Abramem

15

1Po

tych wydarzeniach, w widzeniu, stało się do
Abrama Słowo JHWH tej treści: Nie bój się, Abramie,
Ja jestem twoją tarczą. Twoja nagroda374 będzie bardzo obfita!

2Wtedy

Abram powiedział: Panie, JHWH,375 cóż mi dasz, skoro
schodzę bezdzietny, a synem mienia mego domu będzie Eliezer376 z Damaszku?377 3I [jeszcze] powiedział Abram: Oto mnie
368 Stwórcę, קֹנֵ ה ָּש ַמיִ ם וָּ ָּא ֶרץ, lub: właściciela.
369 Brak det. w: קֹנֵ ה ָּש ַמיִ ם וָּ ָּא ֶרץ, może wskazywać na kan. frazeologię (Rz

14:19L).
370 ludzi, הנֶ ֶפש.
ַ
371 Chodzi o uroczysty gest przysięgi.
372 JHWH: brak w G.
373 Lub: chłopcy, tj. ludzie, którzy wykonywali swe zadanie, ( ַהנְ ָּע ִריםhan-

ne‘arim).
374 nagroda, ( ָּׂש ָּכרsachar), lub: zapłata.
375 Panie, JHWH: wokal.: Panie Boże, אד ֹנָּ י יֱ הוִ ה.
ֲ
376 Eliezer, יעזֶ ר
ֶ ’( ֱא ִלeli‘ezer), czyli: mój Bóg jest pomocą.
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nie dałeś potomka i oto syn [urodzony] w moim domu378 będzie
dziedziczył po mnie.
4Lecz

oto [dotarło] do niego Słowo JHWH: Nie ten będzie
dziedziczył po tobie, lecz ten, który wyjdzie z twego wnętrza —
on będzie dziedziczył po tobie.
5aRz 4:8; Hbr 11:12
6aRz 4:3, 5-9; Ga 3:6-9; Jk
2:23

5Następnie

wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz ku
niebu i policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć! I powiedział
do niego: Tak będzie z twoim nasieniem.a 6Wówczas uwierzył
JHWH, a On poczytał mu to za sprawiedliwość.a379
7I

powiedział do niego: Ja jestem JHWH, który cię wywiódł z
Ur chaldejskiego,380 aby dać ci tę ziemię w posiadanie. 8A on
odpowiedział: Panie, JHWH, po czym poznam, że ją posiądę?
10aJr 34:18-19

9I

powiedział do niego: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, i synogarlicę, i młodą [gołębicę].381 10I sprowadził Mu to wszystko, i rozciął na połowy, i
położył jedną połowę naprzeciw drugiej; ptaków jednak nie
rozciął.a382 11Wtedy zleciały się ptaki drapieżne na żer,383 lecz
Abram je odpędził.

377 W wypowiedzi może chodzić o grę słów: יעזֶ ר
ֶ יתי הּוא ַד ֶמ ֶׂשק ֱא ִל
ִ ן־מ ֶשק ֵב
ֶ ּוב,
ֶ

w rodzaju: a spadkobiercą domowego mieszka będzie Eliezer, co w Damaszku mieszkał. Wymowy tej grze słów przydaje również znaczenie
imienia sługi (Rdz 15:2L).
378 syn [urodzony] w moim domu, tj. syn mojego domu, יתי
ִ ן־ב
ֵ ב,
ֶ idiom: uro-

dzony w moim domu niewolnik.
379 Wówczas uwierzył JHWH, a On poczytał mu to za sprawiedliwość, וְ ֶה ֱא ִמן

;ביהוָּ ה וַ יַ ְח ְש ֶב ָּה לֹו ְצ ָּד ָּקה
ַ wg G: καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην: (1) hi  וְ ֶה ֱא ִמןozn., że Abram uznał Boga za godnego zaufania, władnego spełnić złożoną obietnicę; (2) zaimek w וַ יַ ְח ְש ֶב ָּה
odnosi się do aktu wiary; (3) można też rozumieć jako oznakę szczerej
wierności, zob. Lb 25:12-13; (4) zob. J 1:12-13; Hbr 11:1.
380 chaldejskiego: późniejszy dodatek redakcyjny. Chaldejczycy pojawili się

w okresie neobabilońskim, w pierwszym tysiącleciu p. Chr.
381 gołębicę, ( גֹוזָּ לgozal), hl2, zob. Pwt 32:11, lub: młodego ptaka.
382 nie rozciął: Rdz 15:10L.
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12A

a

17A

a

Wj 1:1-14; Dz 7:6
gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen i oto 13
14 Wj 12:40-41; Dz 7:7
13
opadły go lęk i głęboka ciemność. I powiedział do Abrama:
Wiedz dobrze, że twoje potomstwo będzie przechodniem w nie
swojej ziemi i będą ich zniewalać i ciemiężyća przez czterysta
lat.384 14Ale naród, któremu będą służyć, Ja sam będę sądził,
potem jednak wyjdą [stamtąd] z wielkim dobytkiem.a385 15A ty
przyjdziesz do swoich ojców w pokoju i zostaniesz pochowany
w sędziwej386 starości. 16I [dopiero] czwarte pokolenie387 wróci
tutaj, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów.
a

kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, oto [ukazał 18 Dz 7:5
się] dymiący piec i znicz ognia,388 który przemieszczał się pomiędzy połowami. 18W tym dniu JHWH zawarł przymierze z
Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dałem389 tę ziemię, od
rzeki egipskiej390 aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat:a391
19Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, 20i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, 21i Amorytów, i Kananejczyków,392 i Girgaszytów, i Jebuzytów.

383 żer, פגָּ ִרים,
ְ ozn. też padlinę.
384 Być może 400 lat odnosi się do okresu ciemiężenia, a 430 lat wspomnia-

nych w Wj 12:40-41 i Ga 3:17 do całego pobytu Izraela w Egipcie.
385 Proroctwo wypełniło się ok. 600 lat później.
386 Tj. dobrej.
387 pokolenie, w kontekście Rdz 15:13 mogło zatem trwać ok. 120 lat. Do

czterech pokoleń zaliczały się pokolenia Lewiego, Kehata, Amrama i
Mojżesza, zob. Wj 6:16-20.
388 Przyborów tych używano w rytuałach Mezopotamii do odpędzania zła,

Rdz 15:17L.
389 dałem: pf. profetyczne, Rdz 15:18L.
390 od rzeki egipskiej, מנְ ַהר ִמ ְצ ַריִ ם,
ִ chodzi prawdopodobnie o okresową rzekę

Wadi el Arisz na pn-wsch granicy Egiptu, zob. Lb 34:5; 1Krl 4:21.
391 Ziemia ta nigdy nie znalazła się w pełnym posiadaniu Izraela. Władcy

tych obszarów byli lennikami Salomona, zob. 1Krl 4:21, 24.
392 i Chiwitów PS G.
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Hagar i Ismael
2aRdz 25:21; 30:2; Kpł
20:20, 21; Pwt 28:11; Ps
113:9; bPwt 25:9; Rt 4:11;
Ga 4:21-31

1A

Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu [dzieci], lecz
miała służącą,393 Egipcjankę, a było jej na imię Hagar.394 2I powiedziała Saraj do Abrama: Oto JHWH
zatrzymała mi rodzenie, przyjdź395 więc, proszę, do
mojej służącej, może dzięki niej będę miała syna.b396 I posłuchał Abram głosu Saraj.

16
3Wzięła

więc Saraj, żona Abrama, Hagar, Egipcjankę, swoją
służącą — a [było to] po upływie dziesięciu lat zamieszkiwania
Abrama w ziemi kananejskiej — i dała ją Abramowi, swojemu
mężowi, za żonę. 4I przyszedł do Hagar, i poczęła. A gdy zobaczyła, że poczęła, zaczęła pogardzać swoją panią w swoich
oczach.
5Wtedy

Saraj powiedziała do Abrama: Moja krzywda [ciąży] na
tobie!397 To ja dałam moją służącą na twe łono, a gdy zauważyła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać w swoich oczach! Niech
rozsądzi JHWH między mną a między tobą. 6I powiedział
Abram do Saraj: Oto twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z
nią to, co ci się wyda dobre w twoich oczach! A gdy Saraj ją
upokorzyła, [ta] uciekła od niej.
7aSdz 6:11-23

7Wtedy

znalazł ją Anioł JHWH,a398 przy pewnym399 źródle
wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. 8I powiedział:

393 służącą, ( ִש ְפ ָּחהszifchah). Mogła to być służąca towarzyszka bogatych

kobiet (Ps 123:2), pod. jak Bilha lub Zilpa (Rdz 30:24, 29). W niektórych
przyp. synonim niewolnicy, א ָּמה,
ָּ np. Wj 20:10.
394 Hagar, ( ָּהגָּ רhagar), czyli: ucieczka.
395 przyjdź, proszę, בֹא־נָּ א: euf.: współżyj, proszę.
396 może dzięki niej będę miała syna, por. Pwt 25:9; Rt 4:11: idiom: (1) może

przez nią zostanę zbudowana; (2) może dzięki niej zbuduję sobie rodzinę.
397 Moja krzywda [ciąży] na tobie, ( ֲח ָּמ ִסי ָּע ֶליָךchamasi ‘alejcha), lub: mój

gwałt na tobie: idiom: (1) [Odpowiedzialność] za zadawaną mi krzywdę
ciąży na tobie; (2) Niech moja krzywda [spadnie] na ciebie.
398 Anioł JHWH, ( ַמ ְל ַאְך יְ הוָּ הmal’ach JHWH), ἄγγελος κυρίου, uważany jest

za Syna Bożego przed wcieleniem, Rdz 16:7 L.
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Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? I odpowiedziała: Uciekam ja sprzed oblicza Saraj, mojej pani.
9Wówczas powiedział jej Anioł JHWH: Wróć do swojej pani i
upokórz się pod jej rękami! 10I powiedział jej [jeszcze] Anioł
JHWH: Obficie rozmnożę twoje potomstwo, będzie niepoliczalne z powodu mnogości. 11I powiedział jej Anioł JHWH:
Oto poczęłaś
i urodzisz syna,
i nadasz mu imię Ismael,400
bo usłyszał JHWH
o twojej niedoli.
12 A będzie on
człowiekiem — dzikim osłem,401
ze swą ręką przeciw wszystkim,
z ręką wszystkich przeciw sobie,
i będzie się osiedlał naprzeciw
wszystkich swych
braci.402
13Wówczas

nazwała JHWH mówiącego do niej: Ty jesteś Bogiem patrzącym,403 bo powiedziała: Czyżbym tu zobaczyła Tego, który mnie widzi?!404 14Dlatego nazwano tę studnię Studnią

399 pewne źródło: Rdz 16:7L.
400 Ismael, ( יִ ְש ָּמ ֵעאלjiszma’el), czyli: Bóg słyszy.
401 Zwierzę takie jest w SP synonimem niepokornej samodzielności, zob. Jr

2:24; Oz 8:9 (Rdz 16:12L)
402 naprzeciw wszystkich swych braci, ל־א ָּחיו יִ ְשכֹן
ֶ ל־פנֵ י ָּכ
ְ וְ ַע: lub: przeciwko

wszystkim swoim braciom.
403 Lub: Bogiem patrzącym, ’( ֵאל ֳר ִאיel ro’i), po em.: Bogiem, który mnie

widzi,  ֵאל ר ִֹאי, por. G.
404 Czyżbym tu zobaczyła Tego, który mnie widzi, יתי ַא ֲח ֵרי ר ִֹאי
ִ הגַ ם ֲהֹלם ָּר ִא.
ֲ

Wg G: gdyż powiedziała: Rzeczywiście, twarzą w twarz widziałam Tego,
który mi się objawił, ὅτι εἶπεν καὶ γὰρ ἐνώπιον εἶδον ὀφθέντα μοι.

str. 50; Księga Rodzaju
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Żyjącego, który mnie widzi.405 Oto leży ona między Kadesz a
Bered.
15aGa 4:22

15I

urodziła Hagar Abramowi syna. I nadał Abram swojemu
synowi, którego urodziła Hagar, imię Ismael.a 16A Abram miał
osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła Abramowi Ismaela.
Znak przymierza
1I

1aRdz 28:3; 35:11; 43:14;
48:3; bRdz 5:22, 24; 6:9;
1Sm 2:30; 12:2

stało się, gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć
lat, że ukazał się Abramowi JHWH i powiedział do
niego: Ja jestem Bóg Wszechmocny,a406 przechadzaj
się przed moim obliczemb407 i bądź nienaganny.408 2I
ustanowię409 przymierze między Mną a między tobą i rozmnożę
cię bardzo, bardzo [obficie].

5aRz 4:17
7aŁk 1:55

3Wtedy

17

Abram padł na swą twarz, a Bóg przemówił do niego
tymi słowy: 4Oto Ja i moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. 5I nie będziesz już miał na imię Abram,
lecz twe imię będzie Abraham, gdyż uczynię cię ojcem mnóstwa.a410 6I rozmnożę cię bardzo, bardzo obficie, i wywiodę z
ciebie narody, i od ciebie będą pochodzić królowie. 7I ustanowię411 moje przymierze między Mną a między tobą i między

405 Studnią Żyjącego, który mnie widzi, ( ְב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאיbe’er lachaj roi), wg G:

Studnią Tego, którego oglądałam twarzą w twarz, Φρέαρ οὗ ἐνώπιον
εἶδον.
406 Bóg Wszechmocny, ’( ֵאל ַש ַדיel szaddaj), przetłumaczone tak zgodnie z

tradycją zapoczątkowaną przez Hieronima. Co do tłumaczenia Bóg Niezawisły (l. Suwerenny) oraz zn. wyrażenia, zob. Rdz 17:1L.
407 przechadzaj się przed moim obliczem, ה ְת ַה ֵלְך ְל ָּפנַ י:
ִ idiom: żyj w bliskości

ze Mną, zob. Rdz 17:18.
408 Lub: doskonały.
409 ustanowię, ( וְ ֶא ְתנָּ הwe’etnah), lub: potwierdzę, Rdz 17:2L.
410 Między imieniem Abram, א ְב ָּרם,
ַ czyli: wywyższony ojciec, a Abraham,

א ְב ָּר ָּהם,
ַ czyli: ojciec wielkiego mnóstwa, zachodzi gra słów oparta
zarówno na znaczeniu, jak i na podobieństwie brzmienia.
411 ustanowię, וַ ֲה ִקמ ִֹתי, lub: potwierdzę, przypieczętuję.
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twoim potomstwema po tobie na ich pokolenia, jako przymierze
wieczne, aby być Bogiem twoim i twego potomstwa po tobie.
8Dam

też tobie i twojemu potomstwu po tobie ziemię,a w której 8 Rdz 15:18-21; Dz 7:5
przebywasz, całą ziemię Kanaan, na własność wieczną — i
będę im Bogiem.
9Powiedział

a

Dz 7:8; Rz 4:11
też Bóg do Abrahama: Ty zaś dochowuj mego 10
14 Rz 2:25-29; 1Kor 7:1819; Ga 6:15
przymierza, ty i twoje potomstwo po tobie, po wszystkie ich
pokolenia. 10To moje przymierze, którego będziecie przestrzegać między Mną a między wami i między twoim potomstwem
po tobie: obrzezany będzie u was każdy mężczyzna.a412
11Obrzezane będzie u was ciało waszego napletka i będzie [to]
znakiem przymierza między Mną a między wami. 12Gdy będzie
miał osiem dni, obrzeżecie u siebie każdego mężczyznę, po
wszystkie wasze pokolenia, urodzonego w domu czy nabytego
za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z
twojego potomstwa — 13obrzezany musi być urodzony w twoim domu czy nabyty za twoje pieniądze,413 i będzie moje przymierze na ciele waszym jako przymierze wieczne. 14A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała
swego napletka,414 odcięta będzie taka dusza od jej ludu415 —
nie dochowała [ona] mego przymierza.a

15Następnie

powiedział Bóg do Abrahama: Saraj, swojej żony,
nie nazywaj już jej imieniem Saraj, bo jej imię będzie Sara.
16Będę jej416 również błogosławił, a też dam ci z niej syna.
Będę jej więc błogosławił i wywiodę z niej narody, pochodzić
będą od niej królowie ludów.

412 Obrzezanie, מּולה
ָּ
(mulah), ma też zn. idiomatyczne, zob. Wj 6:12; Kpł

26:41; Pwt 10:16; 30:6; Jr 6:10; Dz 7:51; por. obrzezanie Chrystusowe, ἡ
περιτομή τοῦ Χριστοῦ, Kol 2:11.
413 Lub: za srebro, pod. w dalszych wersetach.
414 PS G dodają: w ósmym dniu.
415 odcięta będzie taka dusza od jej ludu, יה
ָּ וְ נִ ְכ ְר ָּתה ַהנֶ ֶפש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמ, idiom:

człowiek ten zostanie wyłączony ze wspólnoty swego ludu; to odcięcie
mogło oznaczać śmierć, zob. Wj 31:14-15.
416 Wg PS: jemu.

a
a
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17Wtedy

Abraham padł na swoją twarz i roześmiał się, i powiedział w swoim sercu: Czyż stuletniemu urodzi się dziecko? I
czy urodzi Sara, kobieta dziewięćdziesięcioletnia? 18I powiedział Abraham do Boga: Oby tylko Ismael żył przed Twoim
obliczem!
19A

Bóg powiedział: Ależ! Sara, twoja żona, urodzi ci syna i
nadasz mu imię Izaak,417 i ustanowię moje przymierze z nim
jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. 20A co do
Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozrodzę go,
i rozmnożę go bardzo, bardzo obficie. Zrodzi dwunastu książąt i
wywiodę z niego liczny naród. 21Ale moje przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w
następnym roku. 22I przestał z nim rozmawiać. I wzniósł się
Bóg znad Abrahama.
23Abraham

zaś wziął Ismaela, swojego syna, i wszystkich urodzonych w swoim domu, i wszystkich nabytych za jego pieniądze, wszystkich mężczyzn spośród ludzi domu Abrahama, i
obrzezał ciało ich napletka dokładnie tego samego dnia, w którym polecił mu to Bóg. 24A Abraham miał dziewięćdziesiąt
dziewięć lat, gdy obrzezano ciało jego napletka. 25Ismael zaś,
jego syn, miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.
26Dokładnie tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego
syn Ismael. 27Wszyscy też mężczyźni jego domu, urodzeni w
domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani
wraz z nim.
Zapowiedź narodzin Izaaka
1aRdz 13:18; bHbr 11:9
2aRdz 19:1; Hbr 13:2

18

1I

ukazał mu się JHWH pośród dębów Mamre,418 gdy
siedział on, w upale dnia, u wejścia namiotu.a
2Podniósł oczy i zobaczył, że oto stali naprzeciw niego
trzej mężczyźni.a Gdy ich zobaczył, pobiegł sprzed

417 Izaak, ( יִ ְצ ָּחקjitschaq), czyli: roześmieje się.
418 pośród dębów Mamre, ב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא,
ְ zob. Rdz 12:6; 13:18.
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wejścia namiotu, aby ich spotkać, i pokłonił się do ziemi.
3Powiedział też: Panie, jeśli, proszę, znalazłem przychylność419
w Twoich420 oczach, nie omijaj, proszę, swego sługi. 4Niech
przyniosą, proszę, trochę wody i obmyjcie swoje nogi — i odpocznijcie pod drzewem. 5Wezmę też kawałek chleba i posilicie
swoje serca. Potem pójdziecie dalej, bo dlatego przeszliście
obok waszego sługi. Wtedy oni powiedzieli: Uczyń, jak powiedziałeś!
6I

pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i powiedział: Pośpiesz się, zagnieć trzy miary421 najlepszej mąki422 i zrób placki! 7Potem Abraham pobiegł do bydła i wziął młode cielę, delikatne i dobre, i dał chłopcu,423 który pośpieszył je przyrządzić.
8Następnie wziął masło, mleko i cielę, które przyrządził, i postawił przed nimi, podczas gdy on stanął naprzeciw nich pod
drzewem, oni zaś jedli.
9Wtedy

Rz 9:9
powiedzieli do niego: Gdzie jest Sara, twoja żona? A 10
12 1P 3:6
odpowiedział: Oto w namiocie. 10Wówczas powiedział: Na
pewno wrócę do ciebie za rok424 o tym czasie, a wtedy twoja
żona Sara będzie miała syna.a

Sara zaś słuchała u wejścia do namiotu, które było za nim. 11A
Abraham i Sara byli starzy, podeszli w dniach. Przestało być u
Sary w taki sposób, jak [bywa] u kobiet.425 12Dlatego Sara zaśmiała się do siebie,426 mówiąc: Po moim zestarzeniu się mam
doznać rozkoszy? I mój pan427 jest stary!a

419 przychylność, ( ֵחןchen).
420 Wg PS: w waszych oczach.
421 trzy miary, tj. ok. 40 l.
422 najlepszej mąki, ( ֶק ַמח ס ֶֹלתqemach solet).
423 chłopcu, ( נַ ַערna‘ar), lub: słudze.
424 Czy chodzi o wiosnę?
425 Tj. Sara była już po menopauzie.
426 Lub: w swoim wnętrzu, l. w myślach.
427 mój pan, וַ אד ֹנִ י זָּ ֵקן.

a
a
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14aŁk 1:37
15aHbr 11:11

13I powiedział

18aRdz 12:2; 18:18; 28:14
19aAm 3:2

16Następnie
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JHWH do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się
Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę miała urodzić? Przecież
zestarzałam się? 14Czy jest cokolwiek niemożliwego428 dla
JHWH?a O tej porze, w tym czasie wrócę do ciebie za rok, a
Sara będzie miała syna. 15I zaparła się Sara, mówiąc: Nie śmiałam się — bo się bała. Lecz on powiedział: Nie!429 Bo [jednak]
śmiałaś się.a
Wstawiennictwo Abrahama za Sodomą i Gomorą
mężczyźni ci wyruszyli stamtąd i zwrócili się w dół
ku Sodomie.430 Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić.
17JHWH zaś powiedział: Czy mam Ja zataić przed Abrahamem
to, co zamierzam uczynić? 18Bo od Abrahama na pewno wywodzić się będzie naród wielki i potężny, i błogosławione w nima
będą wszystkie narody ziemi. 19Poznałem goa431 bowiem po to,
aby nakazał swoim synom, i swojemu domowi po sobie, strzec
drogi JHWH, czynić sprawiedliwość i prawo — po to, by
JHWH ziścił względem Abrahama to, co o nim zapowiedział.
20I

powiedział JHWH: Ponieważ krzyk Sodomy i Gomory jest
wielki, i ponieważ ich grzech jest bardzo ciężki, 21zstąpię i
zobaczę, czy postępują całkowicie zgodnie z krzykiem, który
dotarł do Mnie, czy nie — dowiem się!
22Następnie

mężczyźni ci zawrócili stamtąd i poszli do Sodomy, a Abraham nadal stał przed JHWH.432
23Wówczas

zbliżył się Abraham i powiedział: Czy rzeczywiście
zgładzisz sprawiedliwego wraz z bezbożnym? 24Może jest w
tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy rzeczywiście

428 Lub: zbyt trudnego l. cudownego, היִ ָּפ ֵלא ֵמיְ הוָּ ה ָּד ָּבר.
ֲ
429 powiedział: Nie!: wg PS: powiedział jej.
430 Lub: pochylili się nad obliczem Sodomy.
431 poznałem go, ( יְ ַד ְע ִתיוjeda‘tijw): wg G: poznałem go bowiem [i wiem],

ᾔδειν γὰρ ὅτι, lub: wyznaczyłem, zob. Wj 33:12, 17; Pwt 34:10; 2Sm
7:20.
432 Tiq, oryg.: ויהוה …אברהם, tj. JHWH stał przed Abrahamem.
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zgładzisz i nie przebaczysz temu miejscu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? 25Przenigdy nie
dopuść do czegoś takiego, by uśmiercić sprawiedliwego wraz z
bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Przenigdy nie dopuść się tego! Czy Sędzia całej ziemi nie
ma stosować prawa? 26I powiedział JHWH: Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych w obrębie miasta, to ze
względu na nich przebaczę całemu miejscu.
27Wtedy

odezwał się Abraham i powiedział: Proszę, oto ośmielam się przemówić do Pana, [wiedząc], że jestem ja [tylko] prochem i popiołem. 28Może zabraknie do tych pięćdziesięciu
sprawiedliwych pięciu, czy zniszczysz całe miasto z powodu
tych pięciu? I powiedział: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu.
29I raz

jeszcze przemówił do Niego i powiedział: Może znajdzie
się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię433 ze względu
na tych czterdziestu.
30I

powiedział: Niech, proszę, nie rozgniewa się Pan, że przemówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie
uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu.
31I

powiedział: Oto, proszę, ośmielam się przemówić do Pana:434 Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie
zniszczę ze względu na tych dwudziestu.
32I

powiedział: Niech, proszę, Pan nie rozgniewa się, że przemówię jeszcze raz: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu.
33I

odszedł JHWH, gdy skończył rozmawiać z Abrahamem, a i
Abraham wrócił do swego miejsca.

433 Wg PS G: nie zniszczę, א ְש ִחית.
ַ
434 W klkn Mss: JHWH.
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Zagłada Sodomy i Gomory
1A

1a2Sm 19:8; Jr 26:10; 38:7;
39:3; 2P 2:7-8

wieczorem dwaj aniołowie przybyli do Sodomy.
Lot zaś zasiadała w bramie Sodomy. Gdy Lot [to] zobaczył, powstał, aby wyjść im na spotkanie — i pokłonił się [im] twarzą do ziemi. 2Następnie powiedział: Proszę, moi panowie, proszę wstąpcie do domu waszego
sługi i przenocujcie. Umyjcie swoje nogi, a wczesnym rankiem
wstaniecie i udacie się w swoją drogę. Wówczas odpowiedzieli:
Nie, lecz na placu435 będziemy nocowali. 3Lecz [on] bardzo
nalegał na nich, wstąpili więc do niego i przyszli do jego domu.
I wyprawił im ucztę, upiekł przaśniki i jedli.

5aRdz 4:1, 17, 25; 19:8; Sdz
19:22

4Zanim

19

się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy,
od najmłodszego do najstarszego, cały lud z [najdalszych] krańców, otoczyli dom, 5zawołali Lota i powiedzieli do niego:
Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, bo chcemy ich poznać.a436
6Wtedy

Lot wyszedł do nich do bramy — ale zamknął437 za
sobą drzwi — 7i powiedział: Nie czyńcie, proszę, moi bracia,
nic złego!a 8Oto, proszę, mam dwie córki, które jeszcze nie
poznały mężczyzny, wyprowadzę je, proszę, do was, i czyńcie z
nimi, co uznacie za dobre w waszych oczach, tylko tym438 mężczyznom nic nie czyńcie, ponieważ weszli pod cień mego dachu.
9Ale

[oni] odpowiedzieli: Idź precz! Powiedzieli też: Przyszedł
taki jeden, by się tu zatrzymać, a teraz koniecznie chce sądzić!
Potraktujemy cię gorzej niż ich! I natarli gwałtownie na tego
mężczyznę, na Lota, i podeszli, by wyłamać drzwi. 10Lecz ci
mężczyźni wyciągnęli swe ręce i wciągnęli Lota do siebie, do
domu, zamknęli drzwi, 11a ludzi, którzy byli u drzwi domu, od

435 Lub: na ulicy.
436 bo […] poznać, וְ נֵ ְד ָּעה א ָֹּתם: euf. chcemy z nimi współżyć; co do córek,

zob. Rdz 19:8L.
437 Wg PS: zamknęli (aniołowie).
438 PS modernizuje  ָּה ֵאלna  ;האלהBHS: ה ֵא ֶל.
ָּ
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najmniejszego do największego, porazili nagłą ślepotą tak, że
trudzili się, aby znaleźć wyjście.
12Powiedzieli

też ci mężczyźni439 do Lota: Kogo tu jeszcze
masz, zięcia, swych synów, swe córki? Wszystko, co w tym
mieście masz, wyprowadź z tego miejsca! 13Bo my właśnie
zamierzamy zniszczyć to miejsce, gdyż wielki jest ich krzyk
przed obliczem JHWH i JHWH posłał nas, abyśmy je zniszczyli.
14Wyszedł

więc Lot i oznajmił swoim zięciom, którzy mieli
pojąć jego córki [za żony], mówiąc: Wstańcie, wyjdźcie z tego
miejsca, gdyż JHWH zamierza zniszczyć to miasto! Lecz w
oczach swoich zięciów był jak ktoś, kto żartuje.
15A

gdy wzeszła zorza, aniołowie nalegali na Lota, mówiąc: 16 2P 2:7
Wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które się tu znajdują,440 abyś nie został zmieciony z powodu winy tego miasta.
16Lecz gdy ociągał się, chwycili go ci mężczyźni za rękę i jego
żonę za rękę, i dwie jego córki za rękę, ze względu na miłosierdzie JHWH nad nim, i wyprowadzili go, i zostawili na zewnątrz
miasta.a 17A gdy ich wyprowadzili na zewnątrz, [jeden z nich]
powiedział:441 Uciekaj ze swą duszą! Nie oglądaj się za siebie i
nie zatrzymuj się w całym tym okręgu! Uchodź w góry, abyś nie
został zmieciony.
18Ale

Lot powiedział do nich: Nie, moi panowie!442 19Oto,
proszę, twój sługa znalazł przychylność w twoich oczach i
wzmogłeś swoją łaskę, którą mi wyświadczyłeś, aby zachować
przy życiu moją duszę, lecz ja nie zdołam uciec w góry tak, by
nie dopadło mnie to nieszczęście i bym nie umarł. 20Oto, proszę, to miasto jest w pobliżu, tak aby tam uciec — i jest ono
małe. Pozwól mi tam uciec, proszę — czyż nie jest ono małe?
— a [w ten sposób] przeżyje moja dusza.

439 Wg PS: aniołowie.
440 G dod.: i wyjdźcie.
441 powiedzieli PS G vg.
442 Lub: Nie, Panie!

a
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21I

odpowiedział mu: Oto biorę wzgląd na ciebie i w tej sprawie: Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. 22Pośpiesz
się! Schroń się tam, gdyż nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie
wejdziesz!
Dlatego [właśnie] nazywają to miasto Soar.443 23Gdy słońce
wschodziło nad ziemią, Lot wchodził do Soaru.
25aMt 10:15; 11:23-24; Łk
10:12; 17:29; 2P 2:6; Jd 7
26aŁk 17:32

24Wtedy

JHWH spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i
ognia — [spadł] on od JHWH, z nieba. 25I zniszczył te miasta i
cały okręg, i wszystkich mieszkających w tych miastach wraz z
roślinnością ziemi.a 26Lecz jego żona obejrzała się za siebie i
stała się słupem soli.a
27A

Abraham wstał wcześnie rano i udał się do miejsca, na
którym stał przed obliczem JHWH. 28Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory, i na całe oblicze ziemi, na ten okręg, i zobaczył, że oto wznosi się nad ziemią gęsty dym, jak dym z pieca.
29A

gdy Bóg niszczył miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i wyprowadził Lota z [samego] środka zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot.
Pochodzenie Moabitów i Ammonitów
30I

wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał na górze, a z nim dwie
jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał
więc w jaskini — on i dwie jego córki.444
31Wtedy

pierworodna powiedziała do młodszej: Nasz ojciec
jest stary, a nie ma w tej ziemi mężczyzny, który by z nami obcował445 według zwyczaju całej ziemi. 32Chodź, upijmy naszego ojca winem i połóżmy się z nim, i niech zachowa się z naszego ojca potomstwo.

443 Soar, ( צ ַֹערtso‘ar), czyli: znikomość, błahostka, rzecz bez większego

znaczenia.
444 PS G Vg dodają: z nim.
445 który by z nami obcował, לבֹוא ָּע ֵלינּו,
ָּ idiom: wszedł na nas l. do nas.
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33Tej

nocy zatem upiły swego ojca winem. I przyszła pierworodna, i położyła się ze swoim ojcem, a nie wiedział ani o jej
położeniu się, ani o wstaniu.
34A

o poranku pierworodna powiedziała do młodszej: Oto położyłam się wczoraj z moim ojcem. Upijmy go winem również
tej nocy. Potem wejdź i połóż się z nim, a zachowamy potomstwo z naszego ojca.
35Upiły

zatem swego ojca winem również tej nocy i wstała
młodsza, i położyła się z nim, a nie wiedział ani o jej położeniu
się, ani o wstaniu.
36Tak

poczęły obie córki Lota ze swojego ojca. 37I urodziła
pierworodna syna i nadała mu imię Moab.446 On jest ojcem
Moabitów aż do dziś. 38A młodsza także urodziła syna i nadała
mu imię Ben-Ami.447 On jest ojcem synów Ammona aż do dziś.
Abimelek, Sara i Abraham

20

1Potem

Abraham wyruszył stamtąd do ziemi Negeb448
i mieszkał między Kadesz i między Szur, a także przebywał w Gerarze.

2A

mawiał Abraham o Sarze, swojej żonie: Ona jest moją sio- 2 Rdz 12:11-13
strą.a Dlatego posłał Abimelek,449 król Geraru, i wziął Sarę.
3Bóg jednak przyszedł do Abimeleka w nocy, we śnie, i powiedział do niego: Oto umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo jest ona poślubiona mężowi. 4Abimelek nie zbliżył się
do niej jeszcze, powiedział więc: Panie!450 Czy naród451 spraa

446 Moab, מֹואב
ָּ
(mo’aw) od )?( ֵמ ָּא ִבינּו, czyli: z naszego ojca, por. ww. 32,

34. Zob. Lb 25:1-3; G dod.: mówiąc: z mojego ojca [on], ἐκ τοῦ πατρός
μου.
447 Ben-Ami, ן־ע ִמי
ַ ( ֶבben-‘ammi), czyli: syn mojego ludu. Zob. 1Krl 11:33; Jr

32:35.
448 na południe G, εἰς γῆν πρὸς λίβα.
449 Abimelek, ימ ֶלְך
ֶ ’( ֲא ִבavimelek), czyli: mój ojciec jest królem.
450 W klkn Mss: JHWH.
451 G dod.: nieświadomy [rzeczy], ἀγνοοῦν.
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wiedliwy też chcesz zniszczyć? 5Czy on mi nie powiedział: Ona
jest moją siostrą? A ona — również ona powiedziała:452 On jest
moim bratem. Uczyniłem to w prostocie mego serca453 i w niewinności moich dłoni.454
7aLb 11:2; 21:7; Pwt 9:20; Jr
7:16; 11:14

6I odpowiedział

mu Bóg we śnie: Ja również wiem, że uczyniłeś
to w prostocie swego serca. Stąd Ja również powstrzymałem cię
od zgrzeszenia przeciw Mnie. Dlatego nie dałem ci jej dotknąć.
7A teraz oddaj żonę temu człowiekowi, ponieważ jest prorokiem. Będzie [on] modlił się za ciebiea — i będziesz żył. Jeśli
jednak zaniechasz oddania, wiedz, że na pewno umrzesz — ty i
wszystko, co jest twoje.
8Wstał

więc Abimelek wcześnie rano, zwołał wszystkich swoich służących, powtórzył przed nimi wszystkie te słowa,455 a ci
mężczyźni456 przestraszyli się bardzo.
9Następnie

Abimelek wezwał Abrahama i powiedział mu: Co
[ty] nam uczyniłeś? I w czym zgrzeszyłem wobec ciebie, że
sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo [taki] wielki
grzech?457 Dopuściłeś się wobec mnie czynów, których się nie
robi.458 10Zapytał też Abimelek Abrahama: Co cię skłoniło,459
że postąpiłeś w ten sposób?
12aKpł 18:9; Pwt 27:22; 2Sm
13:13

11A

Abraham odpowiedział:460 [Uczyniłem tak], gdyż powiedziałem [sobie]: Na pewno nie ma bojaźni Bożej w tym miejscu
i zabiją mnie z powodu mojej żony. 12Prawdą też jest, że to jest
452 A ona? Również ona powiedziała, ם־הוא
ִ ַהוא וְ ִהיא־ג:
ִ wg PS: ona również,

והיא גם.
453 Tj. z czystym sumieniem.
454 Hbr: יתי זֹאת
ִ ּובנִ ְקי ֹן ַכ ַפי ָּע ִׂש
ְ ם־ל ָּב ִבי
ְ ב ָּת.
ְ
455 Lub: oznajmił im do ich uszu wszystkie te słowa.
456 Wg PS G: wszyscy mężczyźni.
457 Rdz 20:9L.
458 Lub: których nie powinno się robić, impf. zobowiązania.
459 Lub: Co zobaczyłeś l. Co miałeś na widoku, l. Co ci przyświecało.
460 PS dod.: Bo bałem się, יראתי כי.
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moja siostra, córka mego ojca, choć nie córka mojej matki — a
[potem] została moją żoną.a 13Gdy więc Bóg wyprawił mnie461
z domu mego ojca,462 powiedziałem do niej: Taką łaskę wyświadcz mi ze swojej strony: W każdym miejscu, do którego
przyjdziemy, mów o mnie: On jest moim bratem.
14Wtedy

Abimelek wziął463 owce i bydło, niewolników i niei dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę.
15Następnie Abimelek powiedział: Oto moja ziemia [stoi] przed
tobą [otworem]. Mieszkaj, gdzie uznasz za dobre w swoich
oczach.
wolnice,464

16A

do Sary powiedział: Oto daję twojemu bratu tysiąc srebrników.465 Niech to będzie dla ciebie zasłoną [wobec podejrzliwych] oczu, dla wszystkich, którzy są z tobą, a też [świadectwem, że] wszystko [jest w porządku], i [że] jesteś oczyszczona.466
17I

modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimeleka, 18 Rdz 16:2
jego żonę i jego służące467 — i [znów mogły] rodzić,
18JHWH468 bowiem całkowicie zamknąła każde łono w domu
Abimeleka — z powodu Sary, żony Abrahama.
a

461 Wg MT: wyprawili mnie, ה ְתעּו א ִֹתי.
ִ
462 PS dod.: z ziemi mojego urodzenia, מולדתי ומארץ.
463 PS dod.: tysiąc srebrnych szekli; wg G: tysiąc dwudrachm, χίλια

δίδραχμα.
464 niewolników i niewolnice, ּוש ָּפחֹת
ְ ע ָּב ִדים.
ֲ
465 Tj. ok. 11,5 kg.
466 Wg BHS: (1) i we wszystkim będziesz usprawiedliwiona, ;ואת ֻכלֹו נכחת

(2) i ty wobec nich wszystkich będziesz usprawiedliwiona, וְ ַא ְת ֻכלֹו נכחת.
467 Lub: niewolnice, וְ ַא ְמה ָֹּתיו, G: παιδίσκας.
468 Wg PS: Bóg.
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Narodziny Izaaka
1I

2aHbr 11:11
3aRdz 17:16, 19, 21

JHWH nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił
JHWH Sarze, jak oznajmił. 2I poczęła, i urodziła Sara
Abrahamowi syna w jego starości, o tym czasie, który
oznaczył mu Bóg.a 3I nadał Abraham swojemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak.a

4aRdz 17:12; Dz 7:8

4I

21

obrzezał Abraham Izaaka, gdy ten miał osiem dni — tak, jak
przykazał mu Bóg.a 5A Abraham miał sto lat, gdy urodził mu się
jego syn Izaak.
6Sara

zaś powiedziała: Śmiech sprawił mi Bóg, każdy, kto o
tym usłyszy, śmiać mi się będzie! 7I powiedziała: Kto by powiedział Abrahamowi: Sara będzie karmić piersią synów — bo
urodziłam469 syna w jego starości!
9aGa 4:29-30
12aRz 9:7; Hbr 11:18

8A

gdy chłopiec podrósł i został odstawiony od piersi, Abraham
wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka.470 9Wtedy
Sara zauważyła, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła
Abrahamowi, żartuje,a471 10i powiedziała do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę472 i jej syna, bo nie będzie dziedziczył473
syn tej niewolnicy z moim synem, z Izaakiem! 11Słowo to wydało się bardzo złe474 w oczach Abrahama ze względu na jego
syna. 12Lecz Bóg powiedział do Abrahama: Niech nie wydaje ci
się złe w twoich oczach to, co dotyczy chłopca i twojej niewol-

469 PS TgPsJ dodają: mu.
470 Izaak mógł mieć wtedy ok. 2 lat.
471 żartuje, מ ַצ ֵחק,
ְ lub: wyśmiewa się. Podobne wyrażenie pojawia się w

związku z zapowiedzią losu Sodomy (Rdz 19:14), a potem w zarzucie Potyfara (Rdz 39:14, 17). G dod.: bawi się z Izaakiem, jej synem, παίζοντα
μετὰ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς.
472 niewolnicę, א ָּמה,
ָּ lub: służącą, kontekst domaga się jednak bardziej emo-

cjonalnego wyrazu.
473 Wg Kodeksu Hammurabiego (170-171), pan miał prawo uznać lub nie

uznać dzieci służącej. Uznanie dawało im prawo do dziedziczenia na
równi z dziećmi żony, w przypadku nieuznania służąca z dziećmi stawała
się wolna, Rdz 21:10L.
474 Lub: niegodziwe ()וַ יֵ ַרע.
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nicy. We wszystkim, co powie ci Sara, posłuchaj jej głosu, gdyż
od Izaaka nazywane będzie twoje nasienie.a 13Syna twojej niewolnicy również uczynię475 narodem, gdyż jest on twoim nasieniem.
14Wstał

więc Abraham wcześnie rano, wziął chleb i bukłak z
wodą i dał Hagar, włożył [to] na jej ramię, oraz dziecko, i odprawił ją.
I [Hagar] odeszła, i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.476 15A
gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków, 16poszła i usiadła sobie naprzeciw w odległości
strzału z łuku, bo powiedziała: Nie chcę patrzeć na śmierć
dziecka. Usiadła więc naprzeciw, podniosła swój głos i płakała.477
17I

usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży do Hagar z
niebios, i powiedział do niej: Co tobie, Hagar? Nie bój się, bo
Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie on jest. 18Wstań, podnieś
chłopca i uchwyć go swoją ręką, gdyż uczynię z niego wielki
naród. 19I otworzył Bóg jej oczy, i zobaczyła studnię z wodą,
poszła więc i napełniła wodą bukłak, i dała chłopcu pić.
20A

Bóg był z chłopcem. Wyrósł [on], zamieszkał na pustyni i
został łucznikiem.478 21Mieszkał na pustyni Paran; a jego matka
wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej.
Przymierze Abrahama z Abimelekiem
22I

a

stało się w tym czasie, że powiedział Abimelek479 i Pikol,480 22 Rdz 26:26, 28
dowódca jego wojska, do Abrahama: Bóg jest z tobą we

475 PS G S Vg dodają: wielkim.
476 Beer-Szeba, ( ְב ֵאר ֶש ַבעbe’er szewa‘), czyli: studnia siedmiu l. studnia

przysięgi.
477 podniosła swój głos i płakała: dziecko zaś podniosło głos i płakało,

ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν G.
478 łucznikiem, ר ֶֹבה ַק ָּשת, hebr. strzelcem łucznikiem l. sprawnym łucznikiem.
479 G dod.: i Ochozat, jego drużba, καὶ Οχοζαθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ.
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wszystkim, co ty czynisz.a 23Przysięgnij mi więc teraz na Boga,
że nie zdradzisz mnie ani mego potomka, ani mego rodu; łaskę,
jaką wyświadczyłem tobie, wyświadczysz i mnie oraz ziemi, w
której gościsz. 24Wtedy Abraham odpowiedział: [Tak], ja przysięgnę.481 25Wypomniał jednak Abraham Abimelekowi sprawę
studni z wodą, którą [siłą] zajęli słudzy Abimeleka. 26I powiedział Abimelek: Nie wiem, kto uczynił tę rzecz. Również ty nie
powiadomiłeś mnie o tym, a ja również nie słyszałem o tym do
dzisiaj.
31aRdz 26:33

27Wtedy

Abraham wziął owce i woły i dał Abimelekowi, i obaj
zawarli przymierze. 28I ustawił Abraham osobno siedem jagnięcych samiczek ze stada. 29Wtedy powiedział Abimelek do
Abrahama: Na co te siedem jagnięcych samiczek, które ustawiłeś osobno? 30I odpowiedział: Przyjmij tych siedem jagniąt z
mojej ręki, aby były mi na świadectwo, że wykopałem tę studnię. 31Dlatego nazwano to miejsce Beer-Szeba, ponieważ tam
obaj złożyli przysięgę.a
32Tak

zawarli przymierze w Beer-Szebie. Następnie powstał
Abimelek i Pikol, dowódca jego wojska, i wrócili do ziemi filistyńskiej.482 33Abraham483 natomiast zasadził tamaryszek484 w
Beer-Szebie i wzywał tam imienia JHWH, Boga Wiekuistego.
34I gościł Abraham w ziemi filistyńskiej przez wiele dni.

480 Pikol, ( ִפיכֹלPichol), imię pochodzenia anatolijskiego, choć proponowane

jest też pochodzenie egip., czyli: wielki l. potężny (?), Rdz 21:22L.
481 Lub: Tak, przysięgam.
482 ziemi filistyńskiej: (1) przykład późniejszej redakcji tekstu. Filistyni, tj.

ludy niekananejskie, zamieszkały w tym rejonie ok. 1180 r. p. Chr., czyli
800 lat po Abrahamie (ok. 2166-1991 r. p. Chr.); (2) może chodzić o jakieś plemiona z Krety lub Cypru zamieszkujące ten obszar w tym czasie.
483 Za PS G S Vg.
484 tamaryszek, ’( ֶא ֶשלeszel), Rdz 21:33L.
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Ofiarowanie Izaaka i potwierdzenie błogosławieństwa
1I

a

stało się485 po tych wydarzeniach, że Bóg wystawił 2 Hbr 11:17-19
Abrahama na próbę. Powiedział do niego: Abrahamie!
A on odpowiedział: Oto jestem. 2Wtedy powiedział:
Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego
kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria,486 i złóż go tam w
ofierze całopalneja na jednej z gór, o której ci powiem.

22
3Wstał

więc Abraham wcześnie rano, osiodłał swego osła i
wziął z sobą dwóch swoich chłopców,487 i swego syna Izaaka, i
narąbał drewna do ofiary całopalnej, i wstał, i udał się do tego
miejsca, o którym powiedział mu Bóg.
4Trzeciego

dnia podniósł Abraham swoje oczy i zobaczył to
miejsce z daleka. 5Wtedy powiedział Abraham do swoich
chłopców: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy
tam, a gdy pokłonimy się [Bogu], wrócimy do was. 6Następnie
Abraham wziął drewno do ofiary całopalnej, włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął w swą rękę ogień i nóż, i poszli obaj
razem.
7Wówczas

Izaak powiedział do Abrahama, swojego ojca: Ojcze
mój! A [ten] odpowiedział: Oto jestem, mój synu! I powiedział:
Oto ogień i drewno, a gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? 8I
odpowiedział Abraham: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę
całopalną, mój synu. I szli obaj razem.
9A

2:18-24
gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział mu Bóg, 911JkRdz
16:7
zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drewno. Potem zwiąa

a

485 I stało się: ( וַ יְ ִהיwajhi): bardzo częste wyrażenie czasowe zaznaczające

początek narracji, ze względów stylistycznych nie zawsze tak tłumaczone
(Rdz 22:1L).
486 Wg G: do ziemi wyżynnej, εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν; wg PS: do ziemi More

(w okolice Sychem?) l. do ziemi widzenia,  ;ארץ המורהwg σ’ Vg: do ziemi
widzenia, τῆς ὀπτασίας ()ה ַמ ְר ֶאה
ַ por. TgPsJ, sy: do ziemi Amorytów, tj.
ה ֱאמ ִֹרי.ָּ Jeśli przyjąć MT, to na górze Moria ponad 1000 lat później Salomon wybudował świątynię, zob. 2Krn 3:1.
487 Lub: służących.
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zał488 swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie.a
10Następnie wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby
zabić swego syna. 11Lecz Anioł JHWHa zawołał do niego z
niebios i powiedział: Abrahamie! Abrahamie! I odpowiedział:
Oto jestem! 12I powiedział: Nie podnoś swej ręki na chłopca i
nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że ty boisz się Boga489 i490 nie
odmówiłeś Mi swego syna, swego jedynaka.491
13aJ 1:29

13A

gdy Abraham podniósł oczy i rozejrzał się, oto baran za
[nim]492 uwiązł w gąszczu rogami. Abraham poszedł więc,
wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna.a
14I

nadał Abraham temu miejscu nazwę: JHWH widzi.493 Dlatego mówi się do dzisiaj: Na górze JHWH [wszystko] widać.494

488 związał, יַעקֹד
ֲ (ja‘aqod), Rdz 22:9L.
489 Bojaźń Boża nie ozn. tylko lęku, ale pierwszeństwo na liście wartości,

bezgraniczne zaufanie do Niego i Jego Słowa.
490 Spójnik w tym przyp. wyjaśniający, tj. tak że, Rdz 22:12L.
491 Wg G: swego ukochanego, τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ, pod. Rdz 22:16.
492 za [nim], א ַחר:
ַ (1) lub: zaraz, w tejże chwili, por. Rdz 18:5; Rt 1:16; Kzn

12:21; Jr 25:26; (2) wg wielu Mss PS G sy: jednego, ’( ֶא ָּחדechad).
493 JHWH widzi, ( יְ הוָּ ה יִ ְר ֶאהJHWH jir’eh).
494 Na górze JHWH [wszystko] widać, ( ְב ַהר יְ הוָּ ה יֵ ָּר ֶאהbehar JHWH jera’eh):

(1) Tekst spółgłoskowy w obu wyrażeniach się nie różni, zob. יְ הוָּ ה יֵ ָּר ֶאה,
można by więc odczytać: Na górze JHWH widzi; (2) strona bierna (ni
 )יֵ ָּר ֶאהmogłaby być odczytana: (a) widziany, czyli: Na górze JHWH jest
widziany; (b) w sensie zwrotnym: Na górze JHWH się objawia l. ukazuje;
(c) w sensie bezosobowym: Na górze JHWH się okazuje (l. się widzi, l.
się zobaczy, l. wszystko stanie się jasne); myśl, że na górze JHWH jest
zaopatrzenie, wynika z tego ostatniego sensu, tj. Na górze JHWH będzie
doglądnięte, oraz z całego kontekstu wydarzenia.
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15I

Jr 22:5; 49:13; Am 4:2;
powtórnie zawołał Anioł JHWH z niebios do Abrahama 16i 16
6:8; Hbr 6:13-14; Lb 14:28
a
17 Ga 3:15-16; Lb 22:4;
495
powiedział: Przysiągłem na siebie samego — oświadczenie Pwt 1:10; 1Krl 4:20; Hbr
JHWHb496 — ponieważ uczyniłeś tę rzecz i nie odmówiłeś 11:12
18 Rdz 12:2; 18:18; 28:14
Mi497 swego syna, swego jedynaka, 17będę ci obficie błogosławił i wielce rozmnożę twoje potomstwoa — niczym gwiazdy na
niebiosach i niczym piasek, który jest nad brzegiem morza, i
posiądzie twoje nasienie bramę swoich wrogów,b498 18i błogosławić się będą499 w twoim nasieniu wszystkie narody ziemia za
to, że usłuchałeś mego głosu.
a

b

a

a

19Potem

wrócił Abraham do swoich chłopców, powstali i udali
się razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer-Szebie.

Potomkowie Nachora
20I

stało się po tych wydarzeniach, że doniesiono Abrahamowi,
mówiąc: Oto Milka, również ona urodziła synów Nachorowi,
twojemu bratu: 21Usa, jego pierworodnego, i Buza,500 jego
brata, i Kemuela, ojca Arama, 22i Keseda, i Chazo, i Pildasza, i
Jidlafa, i Betuela. 23A Betuel zrodził501 Rebekę.502

495 Pf. ze znaczeniem teraźniejszym, tj. w momencie, gdy coś mówię, na-

tychmiast staje się to przeszłością, Rdz 22:16L.
496 oświadczenie JHWH, ( נְ ֻאם־יְ הוָּ הne’um-JHWH): wyrażenie użyte 364 razy

w pismach prorockich; dwa razy w Pięcioksięgu, zob. Lb 14:28.
497 Mi PS, por. G i S.
498 i posiądzie twoje nasienie bramę swoich wrogów, וְ יִ ַרש זַ ְר ֲעָך ֵאת ַש ַער אֹיְ ָּביו,

idiom: twoje potomstwo zwycięży twoich wrogów, por. Rdz 24:60.
499 Forma zwrotna występuje również w Pwt 29:18; Ps 72:17; Iz 65:16; Jr

4:2, forma bierna: Rdz 12:2; 18:18; 28:14.
500 Buz: zob. Jb 32:2. Z miejscowości o tej nazwie pochodził Elihu. Może

jednak oznaczać różne lokalizacje: (1) kraj o nazwie Bazu, pustynny, pełen węży i skorpionów, podbity przez Asarhaddona w 676 r. p. Chr.; (2)
miejsce w Arabii lub Persji; (3) miejsce wspomniane w listach z Mari
(EM 2:4), Rdz 22:21L.
501 zrodził, יָּ ַלד: wg PS: הוליד.
502 Rebeka, ( ִר ְב ָּקהriwqah), czyli: (1) więzadło (przylepa?) od רבק, por. arab.

rabaqa; (2) miękka, giętka, od ak. rabaku; (3) trad. tłumaczone jako jałówka (Rdz 22:23L). Wyrażenia: ojca Arama oraz Betuel zrodził Rebekę

b
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Tych ośmiu urodziła Nachorowi, bratu Abrahama, Milka. 24A
jego nałożnica, imieniem Reuma,503 ona także urodziła: Tebacha i Gachama, i Tachasza, i Maakę.504
Śmierć i pogrzeb Sary
2aJoz 14:15; Sdz 1:10, 20

23
4aDz 7:16; Hbr 11:13

1A

było życia Sary sto dwadzieścia siedem lat505 —
lat życia Sary. 2I umarła Sara w Kiriat-Arba,a506 to jest
w Hebronie,507 w ziemi kananejskiej. I przyszedł
Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją.

3Następnie

powstał Abraham od swojej zmarłej i zwrócił się do
synów Cheta:508 4Jestem u was przychodniem i osiedleńcem.a509 Dajcie mi u siebie na własność grób, abym pochował
sprzed mego oblicza moją zmarłą.
5I odezwali się
6Posłuchaj nas,

synowie Cheta do Abrahama, mówiąc mu:510
panie. Ty jesteś pośród nas księciem Boga.511
Pochowaj swoją zmarłą w najlepszym z naszych grobów. Żaden
z nas nie odmówi ci swego grobu na pochowanie twej zmarłej.

mogą świadczyć o: (1) ograniczonych kontaktach rodzinnych i ograniczonej wymianie informacji, stąd najświeższe wiadomości mogły mieć
kilkadziesiąt lat, albo (2) o późniejszej redakcji.
503 Reuma, אּומה
ָּ ( ְרre’umah), tj. (1) ukochana; (2) dzika bawolica, por. Lb

23:22; 24:8 (Rdz 22:24L).
504 Imiona te mogły stać się nazwami miejscowości, Rdz 22:24L.
505 Midrasz dopatruje się liczby symbolicznej: 100 dla dobrego wieku, 20 dla

piękna, 7 dla nienaganności Rdz 23:1 L.
506 Kiriat-Arba, ק ְריַ ת ַא ְר ַבע,
ִ tj. czterogród. PS dod.: w dolinie, por. G: ἐν τῷ

κοιλώματι.
507 Hebron, ח ְברֹון,
ֶ czyli: liga, związek.
508 W kwestii Chetytów zob. Rdz 10:15 (Rdz 23:3 L).
509 przychodniem i osiedleńcem, תֹושב
ָּ ְגֵ ר־ו: hend.
510 mówiąc mu, לאמֹר לֹו:
ֵ wg PS: mówiąc: Nie…, א
ֹ לאמֹר ל,ֵ zob. w. 11 i por.

G, λέγοντες μή κύριε, Rdz 23:5L.
511 Być może superlativus: wielkim księciem, Rdz 23:6L.
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7Wtedy Abraham powstał i pokłonił się ludowi tej ziemi, synom
Cheta, 8i rozmawiał z nimi, mówiąc: Skoro jest waszą chęcią512

pochować moją zmarłą sprzed mojego oblicza, posłuchajcie
mnie i wstawcie się za mną513 u Efrona, syna Sochara,514 9aby
mi dał jaskinię Makpela,515 która należy do niego, która jest na
skraju jego pola, niech mi ją da za pełną [cenę] w srebrze pośród was na [mój] własny grób.
10Efron

zaś siedział między synami Cheta i odezwał się Efron,
Chetyta, do Abrahama, w obecności516 synów Cheta, wszystkich, którzy schodzili się w bramie jego miasta,517 w te słowa:
11Nie, mój panie, posłuchaj mnie: Dam ci pole i jaskinię, która
jest na nim, tobie ją dam na oczach synów mego ludu — dam ją
tobie, pochowaj swoją zmarłą.
12Wtedy

pokłonił się Abraham przed ludem tej ziemi 13i przemówił do Efrona wobec ludu tej ziemi: Jednak czy ty nie zechciałbyś mnie posłuchać:518 Daję srebro za pole, przyjmij [je]
ode mnie, a pochowam tam moją zmarłą.
14I

odezwał się Efron do Abrahama, mówiąc mu: 15Posłuchaj
mnie, mój panie: Ziemia [jest warta] czterysta sykli519 srebra.
Cóż to jest między mną i między tobą? Więc swoją zmarłą pochowaj. 16I posłuchał Abraham Efrona, i odważył Abraham
Efronowi srebro, o którym mówił w obecności synów Cheta,
czterysta sykli srebra, jak było w obiegu u kupców.520

512 Skoro jest waszą chęcią, אם־יֵ ש ֶאת־נַ ְפ ְש ֶכם,
ִ tj. skoro są wasze dusze.
513 Lub: spotkajcie się dla mnie.
514 PS dod.: Chetyty.
515 Makpela, מ ְכ ֵפ ָּלה,
ַ czyli: podwójne, złożone z dwu, por. G: podwójną

jaskinię, τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, Rdz 23:9L.
516 w obecności, ב ָּאזְ נֵ י,
ְ idiom: w uszy l. przy uszach.
517 Lub: którzy należeli do władz miasta, Rdz 23:10L.
518 Lub: Jednak jeśli ty… Posłuchaj mnie, Rdz 23:13L.
519 Tj. 4,8 kg.
520 jak było w obiegu u kupców, Rdz 23:16L.
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17I

stanęło, że pole Efrona, które jest w Makpela, które jest
naprzeciw521 Mamre, pole i jaskinia, która jest na nim, i wszelkie drzewo, które jest na polu, w obrębie całej jego granicy
wokoło, 18przeszło na Abrahama, na nabytek, na oczach synów
Cheta, wszystkich schodzących się w bramie jego miasta.522
19Potem

pochował Abraham Sarę, swoją żonę, w jaskini na
polu Makpela naprzeciw Mamre, to jest w Hebronie, w ziemi
kananejskiej. 20Tak stanęło, że pole i jaskinia, która jest na nim,
przeszła na Abrahama, na [jego] własny grób, [zakupiona] od
synów Cheta.
Izaak i Rebeka

3aRdz 9:24-27; 10:6-20;
13:11-13

24

1A

Abraham był [już] stary, posunął się w dniach;
JHWH zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim.
2I

powiedział Abraham do swojego sługi, najstarszego
w swoim domu, zarządcy wszystkiego, co należało do niego:
Połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro,523 3a zaprzysięgnę
cię na JHWH, Boga niebios i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony
dla mojego syna spośród córek Kananejczyka,a pośród którego
ja mieszkam, 4lecz pójdziesz do mojej ziemi i do moich krewnych i weźmiesz żonę dla mojego syna, dla Izaaka.
5Wówczas

sługa powiedział do niego: Może nie zechce ta kobieta pójść za mną do tej ziemi, czy na pewno mam wówczas
zaprowadzić twojego syna do ziemi, z której wyszedłeś?
6Wtedy

powiedział do niego Abraham: Strzeż się, abyś nie
prowadził tam mojego syna. 7JHWH, Bóg niebios, który mnie
wziął z domu mego ojca i z ziemi moich krewnych, i który mi
oznajmił, i który mi przysiągł, mówiąc: Twojemu potomstwu
dam tę ziemię — On pośle swego anioła przed tobą i stamtąd
weźmiesz żonę dla mojego syna. 8A jeśli ta kobieta nie zechce

521 Wg PS: naprzeciwko l. na wschód, על־פני.
522 Rdz 23:18L.
523 Czynność związana z patriarchalną przysięgą, Rdz 24:2L.
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pójść za tobą, będziesz zwolniony z przysięgi, którą mi złożysz;
tylko mojego syna tam nie prowadź.
9I

położył sługa swoją rękę pod biodroa Abrahama, swojego 9 Jr 31:19; Ez 21:12
pana, i przysiągł mu w tej sprawie.
a

10Następnie

wziął sługa dziesięć wielbłądów z wielbłądów
swego pana i poszedł — zabrał też z sobą524 wszelkiego [rodzaju] dobra swego pana — powstał zatem i udał się do AramNaharaim,525 do miasta Nachora.526
11[Po

przybyciu] pozwolił wielbłądom uklęknąć na zewnątrz
miasta, przy studni z wodą, w wieczornej porze, w porze wychodzenia [kobiet] dla naczerpania [wody]. 12I powiedział:
JHWH, Boże mego pana Abrahama, spraw, abym [ją] dzisiaj
spotkał527 — i okaż łaskę mojemu panu Abrahamowi. 13Oto ja
stoję u źródła wody, a córki ludzi tego miasta wychodzą, by
czerpać wodę. 14Niech stanie się tak, że dziewczyna,528 do której powiem: Nachyl, proszę, swój dzban, bym się napił, a która
odpowie: Pij, a także twoje wielbłądy napoję — była tą, którą
wyznaczyłeś dla twojego sługi, dla Izaaka, tak bym ja poznał, że
okazałeś łaskę mojemu panu.
15I

stało się — zanim przestał mówić529 — że oto wyszła Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora,
brata Abrahama, a na jej ramieniu jej dzban. 16A dziewczyna ta
była bardzo piękna z wyglądu; była dziewicą, nie poznał jej
jeszcze mężczyzna. I zeszła do źródła, i napełniła swój dzban —
i ruszała w górę.

524 zabrał też z sobą, ביָּ דֹו,
ְ idiom: [wziął] w rękę.
525 Aram-Naharaim, tj. Mezopotamia, por. G, miejsce odległe od Hebronu o

ok. 840 km. Podróż mogła zająć ok. 21 dni.
526 Być może Nakhur, Rdz 24:10L.
527 Lub: spraw, aby mi się powiodło.
528 dziewczyna, הנַ ֲע ָּר:
ַ w PS w formie regularnej.
529 PS dod.: w swoim sercu, zob. w. 45, G Vg.
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17Wtedy

podbiegł sługa [Abrahama], by ją spotkać, i powiedział: Daj mi, proszę, łyknąć nieco wody z twojego dzbana. 18A
ona odpowiedziała: Pij, mój panie! — i pośpieszyła, i opuściła
swój dzban na rękę, i napoiła go. 19A gdy skończyła go poić,
powiedziała: Również dla twych wielbłądów naczerpię, aż się
[dobrze] napiją. 20I pośpieszyła, i wypróżniła swój dzban do
koryta, i znów pobiegła do studni, by naczerpać — i naczerpała
dla wszystkich wielbłądów. 21A człowiek ten przyglądał się jej
w milczeniu, by przekonać się, czy JHWH poszczęścił jego
drodze, czy nie.
22A

gdy wielbłądy skończyły pić, człowiek ten wziął złoty kolczyk, pół sykla jego wagi,530 i dwie obręcze na jej ręce, dziesięć
[półsyklówek]531 złota ich wagi, 23i powiedział: Czyją jesteś
córką, powiedz mi, proszę? Czy jest w532 domu twego ojca
miejsce dla nas, by przenocować? 24I powiedziała mu: Jestem
córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi.
25Powiedziała mu też: Jest również słoma, jest również u nas
dużo paszy — jest również miejsce, aby przenocować.
26Wtedy

ten człowiek ukląkł i pokłonił się JHWH. 27I powiedział: Błogosławiony niech będzie JHWH, Bóg mojego pana
Abrahama, który nie odmówił memu panu swojej łaski ani swojej wierności! [Oto] jestem w drodze, JHWH przyprowadził
mnie do domu braci mego pana.
28A

dziewczyna pobiegła i przedstawiła, jak się te rzeczy mają,
domowi swojej matki. 29A Rebeka miała brata imieniem Laban.533 I wybiegł Laban do tego człowieka na zewnątrz, do źródła. 30I stało się, gdy zobaczył już kolczyk i obręcze na rękach

530 pół sykla jego wagi, ב ַקע ִמ ְש ָּקלֹו:
ֶ beka, czyli pół sykla, ważyła ok. 6 g. PS

dod.: i włożył jej w nos, por. 47.
531 Wyrażenia określającego jednostkę brak w tekście, ale z kontekstu wyni-

ka, że mogła to być półsyklówka lub sykl. W pierwszym przypadku jedna
obręcz ważyłaby 60 g, a w drugim 120 g.
532 w: przyimka brak w MT, ale jest to częste przed rz dom.
533 Laban, ( ָּל ָּבןlawan), czyli: biały (może ma to związek z białą tarczą księ-

życa).
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swojej siostry, i usłyszał słowa Rebeki, swojej siostry: Tak mi
powiedział ten człowiek, że przyszedł [teraz] do tego człowieka
— a oto stał [on] przy wielbłądach u źródła. 31I powiedział:
Wejdź, błogosławiony JHWH! Dlaczego stoisz na zewnątrz? A
ja wyprzątnąłem dom i miejsce dla wielbłądów. 32I wprowadził
tego człowieka do domu i rozsiodłał wielbłądy, dał słomy i
paszy wielbłądom oraz wody do umycia jego nóg i nóg ludzi,
którzy z nim byli.
33Następnie

a

postawiono534 przed nim, by jadł, lecz powiedział: 40 Rdz 17:1
Nie będę jadł, dopóki nie przedstawię mojej sprawy. I powiedziano [mu]:535 Mów. 34Powiedział zatem: Jestem sługą Abrahama. 35A JHWH pobłogosławił mojemu panu obficie, tak że
urósł [w siłę]; i dał mu owce i bydło, i srebro, i złoto, i niewolników, i niewolnice,536 i wielbłądy, i osły. 36I urodziła Sara,
żona mego pana, syna memu panu w jej537 starości — i dał mu
wszystko, co jest jego.
37I

zaprzysiągł mnie mój pan, mówiąc: Nie weźmiesz żony dla
mego syna z córek Kananejczyka, w którego ziemi mieszkam.
38Masz iść do domu mego ojca i do mojej rodziny i [stamtąd]
wziąć żonę dla mojego syna. 39I powiedziałem do mego pana:
Może nie zechce ta kobieta pójść za mną? 40A on mi odpowiedział: JHWH, przed którego obliczem się poruszam,a538 pośle
swojego anioła z tobą i poszczęści twojej drodze, i weźmiesz
żonę dla mojego syna z mojej rodziny i z domu mojego ojca.
41Dopiero wtedy będziesz zwolniony ze złożonej mi przysięgi,
gdy przyjdziesz do mojej rodziny, a oni ci jej nie dadzą — wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi.
42Dziś

zaś przyszedłem do źródła i powiedziałem: JHWH, Boże
mego pana Abrahama, proszę, jeśli chcesz poszczęścić mojej
534 Wg G: postawił.
535 Wg PS G S: powiedzieli.
536 niewolników i niewolnice, ּוש ָּפחֹת
ְ ע ָּב ִדם.
ֲ
537 Wg PS: w jego, pod. G.
538 przed którego obliczem się poruszam, ר־ה ְת ַה ַל ְכ ִתי ְל ָּפנָּ יו
ִ יְ הוָּ ה ֲא ֶש, idiom:

któremu wiernie służę.
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drodze, po której ja kroczę, 43to oto, gdy stanę u źródła wody i
wyjdzie ta panna, aby naczerpać [wody], a [ja] powiem do niej:
Napój mnie, proszę, łykiem wody z twego dzbana, 44ona zaś mi
powie: Pij i ty, a też naczerpię dla twoich wielbłądów — to
niech ona będzie żoną, którą wyznaczył JHWH dla syna mego
pana.
45Zanim

skończyłem ja mówić w swoim sercu, oto wychodzi
Rebeka, a jej dzban jest na jej ramieniu. I zeszła do źródła, i
naczerpała [wody]. Wtedy powiedziałem do niej: Napój mnie,
proszę. 46Wówczas pośpieszyła i zdjęła z siebie swój dzban, i
powiedziała: Pij, a też twoje wielbłądy napoję. I napiłem się, a
ona napoiła też wielbłądy.
47Wtedy

zapytałem ją: Czyją jesteś córką? I odpowiedziała:
Córką Betuela, syna Nachora, którego mu urodziła Milka.
Wówczas włożyłem kolczyk w jej nozdrza i obręcze na jej ręce.
48Następnie ukląkłem i pokłoniłem się JHWH, i błogosławiłem
JHWH, Boga mego pana Abrahama, który poprowadził mnie
właściwą drogą, abym wziął córkę brata mojego pana [na żonę]
dla jego syna.
49A

teraz, jeśli chcecie wyświadczyć łaskę i [okazać] wierność
mojemu panu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to [też] powiedzcie
mi, bym mógł zwrócić się w prawo lub w lewo.
50Wtedy

odpowiedzieli Laban i Betuel: Od JHWH wyszła ta
sprawa, nie potrafimy ci powiedzieć nic złego ani dobrego.
51Oto Rebeka przed tobą, weź [ją] i idź, i niech będzie żoną
syna twego pana, tak jak rozstrzygnął JHWH.
52A

gdy sługa Abrahama usłyszał ich słowa, pokłonił się JHWH
aż do ziemi. 53I wyjął sługa kosztowności srebrne i kosztowności złote, i szaty, i dał je Rebece. Dał też upominki539 jej bratu i
jej matce. 54Potem jedli i pili on i ludzie, którzy byli z nim — i
przenocowali.

539 upominki, ( ִמגְ ָּדנֹותmigdanot), od ( ִמגְ ָּדנָּ הmigdanah), zob. 2Krn 21:3;

32:23; w Ezd 1:6 paralelne do מנְ ָּחה.
ִ

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 75

A gdy wstali rano, powiedział: Wyprawcie mnie do mego pana!
55Lecz powiedział jej brat i jej matka: Niech pobędzie dziewczyna z nami [siedem] dni540 albo dziesięć, a potem pójdziesz.
56Ale [on] powiedział do nich: Nie zatrzymujcie mnie, skoro
JHWH poszczęścił mojej drodze. Wyprawcie mnie i pójdę do
mego pana. 57Wtedy powiedzieli: Zawołajmy dziewczynę i
niech powie za siebie.541 58Zawołali więc Rebekę i powiedzieli
do niej: Czy chcesz pójść z tym człowiekiem? I powiedziała:
Pójdę.
59Wyprawili

więc Rebekę, swoją siostrę, i jej karmicielkę, i
sługę Abrahama, i jego ludzi. 60I błogosławili Rebece,542 i powiedzieli do niej:
Ty jesteś naszą siostrą,
bądź w tysiące i miriadya
i niech twe potomstwo posiądzie
bramęb tych, którzy go nienawidzą.

60aRdz 17:16; bRdz 22:17

61Potem

powstała Rebeka oraz jej dziewczęta,543 wsiadły na
wielbłądy i udały się za tym człowiekiem.
Tak to zabrał sługa Rebekę — i odszedł.
62Izaak

tymczasem wrócił z drogi. Był u Studni Żyjącego, który 62 Rdz 16:14
mnie widzia544 — a mieszkał on w ziemi Negeb. 63I wyszedł
Izaak, by porozmyślać545 przed wieczorem na polu. Wtem podniósł swe oczy i zobaczył, że nadciągają wielbłądy. 64Podniosła
też swe oczy Rebeka, zobaczyła Izaaka i zeskoczyła z wielbłąda. 65I powiedziała do sługi: Kim jest ten oto człowiek, który

540 [siedem] dni albo dziesięć, יָּ ִמים אֹו ָּעׂשֹור: liczebnika siedem brak, ale

może się odnosić do pełnego cyklu dni, na przykład roku; może też ozn.:
kilka dni.
541 niech powie za siebie, יה
ָּ ת־פ
ִ וְ נִ ְש ֲא ָּלה ֶא, idiom: zapytajmy jej ust.
542 G S dodają: ich siostrze.
543 Lub: służące.
544 Studnia Żyjącego, który mnie widzi, ( ְב ֵאר ַל ַחי ר ִֹאיbe’er lachaj ro’i).
545 porozmyślać, ׂשּוח
ַ ( ָּלlasuach), hl, lub: porozmawiać, wg G: ἀδολεσχῆσαι.

a
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idzie przez pole, by nas spotkać? A sługa powiedział: To mój
pan. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. 66I opowiedział sługa
Izaakowi o wszystkich sprawach, których dokonał.
67A

Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, swojej matki, i pojął
Rebekę, i była mu za żonę — i pokochał ją. Tak pocieszył się
Izaak po swojej matce.
Potomkowie Abrahama i Ketury
1a1Krn 1:32-33

25
a

3 Rdz 10:7

3A

1I

dodał [sobie jeszcze] Abraham i pojął żonę, a na
imię jej było Ketura.a546 2I urodziła mu Zimrana547 i
Jokszana, i Medana, i Midiana, i Jiszbaka, i Szuacha.

Jokszan zrodził Sabę548 i Dedana.a

A synami Dedana byli:549 Aszurim i Letuszim, i Leumim.550
4A

synami Midiana byli: Efa i Efer, i Henoch, i Abida, i Eldaa551 — ci wszyscy byli synami Ketury.
5Abraham

zaś oddał Izaakowi552 wszystko, co do niego należa-

ło.
6A

synom nałożnic, które miał Abraham, dał Abraham dary i
wyprawił ich od Izaaka, swego syna, jeszcze za swego życia na
wschód, do ziemi wschodniej.
Śmierć i pogrzeb Abrahama
7A

to są lata życia Abrahama, które przeżył, sto siedemdziesiąt
pięć lat.553 8I ustał, i umarł Abraham w pięknej starości, sędziwy i syty dni,554 i został przyłączony do swego ludu.

546 Ketura, טּורה
ָּ ( ְקqeturah), czyli: wypachniona.
547 Wg PS: Zimrona, זמרון.
548 G dod.: i Temana, καὶ τὸν Θαιμαν.
549 G dod.: Reguel i Nabdeel, Ραγουηλ καὶ Ναβδεηλ.
550 Brak w 1Krn 1:32.
551 Więcej na temat genealogii i etymologii, zob. Rdz 25:4L.
552 PS G S dodają: swojemu synowi.
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9I

a

pochowali go Izaak i Ismael, jego synowie, w jaskini Makpe- 10 Rdz 23:3-16
la, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre,
10na polu, które kupił Abraham od synów Cheta.a Tam został
pochowany Abraham i Sara, jego żona.
11I

stało się po śmierci Abrahama, że błogosławił Bóg Izaaka,
jego syna. Izaak zaś zamieszkał przy Studni Żyjącego, który
mnie widzi.
Potomkowie Ismaela
12A

to rodowody Ismaela,a syna Abrahama, którego urodziła 12 1Krn 1:28-31
Abrahamowi Hagar, Egipcjanka, służąca555 Sary.
a

13A

to są imiona synów Ismaela, według imion ich pokoleń:
Pierworodny Ismaela Nebajot, i Kedar, i Adbeel, i Mibsam, 14i
Miszma, i Duma, i Masa, 15Chadad556 i Tema, Jetur, Nafisz i
Kedma. 16To są synowie Ismaela i takie są nazwy ich zagród557
i obozowisk,558 dwunastu książąt ich plemion.559
17A

to lata życia Ismaela: sto trzydzieści siedem lat. I ustał, i
umarł, i został przyłączony do swego ludu.
18A

mieszkali oni od Chawili aż do Szur, które leży na 18 Rdz 16:12
wschód560 od Egiptu idąc do Asyrii. Osiadł naprzeciw wszystkich swoich braci.a561
553 Hbr. מ ַאת ָּשנָּ ה וְ ִש ְב ִעים ָּשנָּ ה וְ ָּח ֵמש ָּשנִ ים.
ְ Tak podana liczba może, jak w

przypadku Sary, skłaniać do poszukiwania symboli.
554 dni za PS G sy.
555 służąca, ( ִש ְפ ָּחהszifchah).
556 W wielu edd Mss: Hadar.
557 zagroda, ( ָּח ֵצרchatser), lub: osada, wieś.
558 obozowisk, ( ִט ָּירהtirah), lub: twierdz.
559 plemię, א ָּמה.
ֻ (’ummah).
560 Lub: naprzeciw.
561 osiadł naprzeciw wszystkich swoich braci, ל־א ָּחיו נָּ ָּפל
ֶ ל־פנֵ י ָּכ
ְ ע:
ַ lub: (1)

upadł przed obliczem wszystkich swoich braci; (2) osiadł na przekór
wszystkim swoim braciom. Co do geografii i etymologii, Rdz 25:18 L.

a
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Potomkowie Izaaka
19A
21aSo 3:10

to są pokolenia Izaaka,562 syna Abrahama:

Abraham zrodził Izaaka. 20Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął
sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z PadanAram, siostrę Labana, Aramejczyka.563 21A wstawiał sięa Izaak
do JHWH za swoją żonę,564 gdyż była ona niepłodna, i JHWH
dał się ubłagać — i Rebeka, jego żona, poczęła.
22A

synowie trącali się w jej wnętrzu, stąd zapytała: Jeśli tak, to
dlaczego to mnie? I poszła zapytać JHWH. 23JHWH zaś powiedział jej:
Dwa narody w twym brzuchu
i dwa ludy565 — od twego wnętrza
podzielone.
Lud będzie miał przewagę nad ludem —
i starszy będzie służył młodszemu.a

23aMl 1:2-3; Rz 9:10-13

24A

gdy wypełniły się jej dni, aby porodzić, oto w jej brzuchu
były bliźnięta. 25I wyszedł pierwszy, cały rudy, jak płaszcz
włochaty566 — i nadano567 mu imię Ezaw.568 26Za nim zaś wy562 Dane z życia Izaaka: Sara umiera, gdy ma 37 lat (Rdz 23:1), żeni się w

wieku 40 lat (25:20); rodzi mu się Jakub i Ezaw, w wieku 60 lat (25:26),
Abraham umiera, gdy ma 75 lat (25:7); jego brat Ismael umiera, gdy Izaak
ma 123 lata (Rdz 25:17), Izaak posyła Jakuba do Labana, gdy sam ma
137 lat (28:5), rodzi mu się wnuk, syn Jakuba, gdy ma 144 lata (Rdz
30:25; 31:38-41). Umiera w wieku 180 lat (Rdz 35:28).
563 Podkreślanie przynależności plemiennej Labana (pod. Rdz 28:5; 31:20,

24) oraz różnic językowych (Rdz 31:47) może sugerować kształtowanie
się odrębności narodowej wśród członków klanu Abrahama (Pwt 26:5).
Jakub jest ostatnim szukającym żony w Padan-Aram, a więc identyfikującym się z dawną ojczyzną. Jego widzenie (Rdz 46:1-4) oraz przekonanie
Józefa (Rdz 50:24-25) wskazują, że ojczyzną stał się Kanaan.
564 za swoją żonę, לנ ַֹכח ִא ְשתֹו,
ְ idiom: przed swoją żoną (tj. wstawiał się do

PANA, stając przed nią, jakby twarzą do Boga, mając ją za plecami).
565 lud, ( ְלאֹםle’om), l. naród (poet. i późn.).
566 włochaty, ( ֵׂש ָּערse‘ar), koresponduje z nazwą pogórza Seir, gdzie za-

mieszkiwali potomkowie Ezawa.
567 nadała, ἐπωνόμασεν, G S Vg.
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szedł jego brat, a jego ręka trzymała za piętę Ezawa — i nadano569 mu imię Jakub.570 A Izaak miał sześćdziesiąt lat, gdy ich
zrodził.
Jakub i pierworództwo
27A

gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był człowiekiem znającym się
na łowach, człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym,571 mieszkającym w namiotach. 28Izaak kochał Ezawa,
bo łowy572 miał w swych ustach,573 a Rebeka kochała Jakuba.
29Pewnego

a

razu Jakub ugotował574 potrawę,575 a Ezaw przy- 34 Hbr 12:16
szedł z pola i był zmęczony. 30I powiedział Ezaw do Jakuba:

568 Ezaw, ‘( ֵע ָּׂשוesaw): Imię to jest nieznane na starożytnym Wschodzie. Co

do etymologii, tekst zdaje się łączyć znaczenie tego imienia z owłosieniem Ezawa, być może zatem nawiązuje do arab. ‘gaszija, czyli: przykryty. Mniej prawdopodobne, że do Ousoosa, myśliwego z opowiadań fenickich, Rdz 25:25L.
569 nazwała, ἐκάλεσεν, G; wg MT: nazwał; wg GK: nazwano.
570 Jakub, יַעקֹב
ֲ (ja‘aqow), czyli: trzymajpięta, od ‘( ָּע ַקבaqaw), deptać po

piętach, a zatem: idiom. depczący po piętach, oszust (?), spryciarz (?).
Wydarzenia z jego życia: Jego dziad Abraham umiera, gdy Jakub ma 15
lat (Rdz 25:7), ucieka do Charanu w wieku 77 lat (Rdz 28:5), żeni się z
Leą i Rachelą w wieku 84 lat (Rdz 29:21-30; 30:1, 22-26), rodzi mu się
Józef, syn Racheli, gdy Jakub ma 91 lat (Rdz 30:22-24), ucieka od Labana w wieku 97 lat (Rdz 31), jego syn zostaje sprzedany do Egiptu, gdy
Jakub ma 108 lat (Rdz 37:12-36), Izaak umiera, gdy Jakub ma 120 lat
(Rdz 35:28-29, por. Rdz 25:26 z Rdz 35:28), przenosi się do Egiptu w
wieku 130 (Rdz 46-47) i umiera w wieku 147 lat (Rdz 47:28), Rdz
25:26L.
571 spokojny, ( ָּתםtam), słowo oznacza też nienaganność, niewinność i do-

skonałość, w G: naturalny, ἄπλαστος.
572 swe łowy PS.
573 łowy miał w swych ustach, ציִ ד ְב ִפיו:
ַ idiom: lubił dziczyznę.
574 ugotował, זִ יד: w hebrajskim jest więcej ironii w tej historii dzięki grze

słów: upolować — ugotować, זִ יד — ִציד.
575 potrawę, ( נָּ זִ ידnazid), lub: gęstą zupę jarzynową, gulasz (warzywny).
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Daj mi się, proszę, nażreć576 z tej czerwonej potrawy,577 bo
jestem zmęczony. Dlatego nadano mu imię Edom.578 31A Jakub
powiedział: Najpierw579 sprzedaj mi swoje pierworództwo.580
32A Ezaw odpowiedział: Oto ja jestem bliski śmierci, więc po
co mi pierworództwo? 33Lecz Jakub powiedział: Najpierw mi
przysięgnij. I przysiągł mu. I sprzedał swoje pierworództwo
Jakubowi. 34Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i potrawę z
soczewicy — i jadł, i pił, i wstał, i poszedł; i wzgardził Ezaw
pierworództwem.a
Izaak i potwierdzenie obietnicy

26
1aRdz 12:10-20; bRdz 20:2
4aRdz 22:16-18

1A

nastał w ziemi głód, inny niż ten pierwszy głód,a
który był za dni Abrahama. Udał się więc Izaak do
Abimeleka,b581 króla filistyńskiego, do Geraru.

2Wtedy

ukazał mu się JHWH i powiedział: Nie schodź do Egiptu! Mieszkaj w ziemi, o której ci mówię. 3Przebywaj w tej ziemi, a będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i twemu potomstwu dam wszystkie te582 ziemie i dochowam przysięgi,
którą złożyłem Abrahamowi, twojemu ojcu. 4I rozmnożę twoje
potomstwo jak gwiazdy na niebiosach i dam twemu potomstwu
wszystkie te ziemie, i błogosławić sobie będą w twoim potom-

576 daj mi się nażreć, יטנִ י
ֵ ( ַה ְל ִעhale‘iteni):  ָּל ַעטodnosi się w późn. okresie do

karmienia zwierząt. Czy podobne znaczenie miało w czasach redagowania księgi? Rdz 25:30L.
577 czerwonej potrawy, za G: ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου, wg MT:

z czerwonej, czerwonej.
578 Edom, ’( ֱאדֹוםedom), czyli: czerwony.
579 najpierw, ( ַכיֹוםkajjom), lub: od dziś, z dniem dzisiejszym, od zaraz.
580 Praktyka sprzedaży pierworództwa potwierdzona jest w tekstach z Nuzi w

Mezopotamii, z XV w. p. Chr.
581 W KP mem ימ ֶלְך
ֶ  ֲא ִבposiada dagesz.
582 Wg PS: האלה.
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stwie583 wszystkie narody ziemi,a 5dlatego że Abraham584 słuchał mego głosu i strzegł moich poleceń, moich przykazań,
moich ustaw i moich pouczeń.585

Izaak w Gerarze
6I zamieszkał

Izaak w Gerarze.

7aRdz 12:10-13; 20:1-18

7A

gdy mężczyźni tego miejsca pytali o jego żonę, odpowiadał:
Ona jest moją siostrą,586 bał się bowiem mówić: Moja żona.587
[Bo myślał:] By mnie nie zabili mężczyźni tego miejsca z powodu Rebeki, gdyż jest ona piękna z wyglądu.a
8I

stało się, gdy wydłużyły mu się tam dni [przebywania], że
wyglądał Abimelek, król filistyński, przez okno, i zobaczył — a
oto Izaak pieści swą żonę Rebekę. 9Wezwał zatem Abimelek
Izaaka i powiedział: Przecież ona jest twoją żoną! Dlaczego mi
powiedziałeś: Ona jest moją siostrą? I odpowiedział mu Izaak:
Tak powiedziałem, żebym z powodu niej nie został uśmiercony.
10Wtedy Abimelek odpowiedział: Co też ty nam uczyniłeś?
Jeszcze trochę, a przespałby się ktoś z ludu z twoją żoną i ściągnąłbyś na nas winę.588 11I przykazał Abimelek całemu ludowi,589 mówiąc: Kto by dotknął tego człowieka i jego żony, będzie musiał umrzeć.
12aPs 127:1 Ag 2:4; Ml 1:4

583 Lub: przez twoje potomstwo; wg G: i błogosławione będą w twoim po-

tomstwie wszystkie narody ziemi, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί
σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
584 PS G dodają: twój ojciec.
585 moich poleceń, moich przykazań, moich ustaw i moich pouczeń, וַ יִ ְשמֹר

קֹותי וְ תֹור ָֹּתי
ַ ֹותי ֻח
ַ מ ְש ַמ ְר ִתי ִמ ְצ,
ִ zob. Rdz 26:6L.
586 siostrą, אחֹות:
ָּ ze względu na wielożeństwo określenia pokrewieństwa

miały nieco inny niż obecnie zakres znaczeniowy. Rebeka, wg dzisiejszych standardów, byłaby po prostu jego kuzynką.
587 Wg PS G: To moja żona.
588 winę, א ָּשם.
ָּ
589 swemu ludowi PS G.

str. 82; Księga Rodzaju

Przekład dosłowny

12A

siał Izaak w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony
— i błogosławił mu JHWH.a 13I wzrósł [w siłę] ten człowiek, i
coraz bardziej wzrastał,590 aż stał się bardzo wielki. 14Miał on
dobytek w owcach, dobytek w bydle oraz liczną służbę. I zazdrościli mu Filistyni. 15Dlatego wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, za dni Abrahama, jego ojca, Filistyni
zasypali i wypełnili je ziemią.
16I

powiedział Abimelek do Izaaka: Odejdź od nas, bo stałeś się
o wiele mocniejszy niż my. 17Odszedł więc stamtąd Izaak i
rozłożył się [obozem] w dolinie591 Geraru — i zamieszkał tam.
18I

wrócił Izaak i odkopał studnie,592 które wykopano za dni
Abrahama,593 jego ojca, a które po śmierci Abrahama Filistyni
zasypali. Nadał im też nazwy, takie jak nazwy, które nadał im
jego ojciec.
19A

gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, znaleźli tam studnię
bieżącej wody.594 20Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: To nasza woda! Dlatego nadał tej studni
nazwę Esek595 — bo sprzeczali się z nim. 21I wykopali inną
studnię; o nią też się spierali — i nadał jej nazwę Sitna.596
22Przeniósł się więc stamtąd i wykopał inną studnię. I nie spierali się o nią — nadał jej więc nazwę Rechobot,597 bo powiedział: Tak, teraz JHWH poszerzył nam [przestrzeń] i zaowocujemy w tej ziemi.

590 i coraz bardziej wzrastał, וַ יֵ ֶלְך ָּהלֹוְך וְ גָּ ֵדל, tj. i szedł chodzeniem i wzrastał.
591 Lub: w jarze.
592 Lub: Po powrocie Izaak odkopał studnie.
593 za dni Abrahama: wg PS: słudzy Abrahama; por. G: οἱ παῖδες Αβρααμ.
594 bieżącej wody, מיִ ם ַחיִ ים,
ַ tj. wody żywej; wody, która wypływała jak ze

źródła.
595 Esek, ‘( ֵע ֶׂשקeseq), czyli: sprzeczka.
596 Sitna, ( ִׂש ְטנָּ הsitnah), czyli: wrogość.
597 Rechobot, ( ְרחֹבֹותrechowot), czyli: szerokości.
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23Potem

wyruszył stamtąd [w górę] do Beer-Szeby. 24Tej też
nocy ukazał mu się JHWH i powiedział: Ja jestem Bogiem
Abrahama, twego ojca. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą i będę ci
błogosławił, i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mego sługę.
25I

Rdz 4:26; 12:8; 13:4;
zbudował tam ołtarz, i wzywał imienia JHWH,a rozbił tam 25
21:33
też swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię.
a

Przymierze Izaaka z Abimelekiem
26A

przyszedł do niego z Geraru Abimelek i Achuzat, jego do- 26 Rdz 21:22-32
radca,598 i Pikol, książę jego wojska.a 27I powiedział do nich
Izaak: Dlaczego do mnie przyszliście? Bo przecież mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie. 28A oni odpowiedzieli:
Widzieliśmy wyraźnie, że jest z tobą JHWH, i powiedzieliśmy
sobie: Niech będzie między nami przysięga, między nami a
tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, 29że nie uczynisz nam
nic złego, tak jak my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz świadczyliśmy ci tylko dobro i odprawiliśmy cię w pokoju. Ty teraz jesteś błogosławiony przez JHWH.
30Wtedy wyprawił

a

dla nich ucztę — i jedli i pili.

31Gdy

wstali wcześnie rano, przysięgli sobie nawzajem, po
czym Izaak odprawił ich i odeszli od niego w pokoju.
32I

stało się tego samego dnia, że przyszli słudzy Izaaka i donieśli mu o sprawie studni, którą wykopali. Powiedzieli: Znaleźliśmy wodę.599 33I nazwał ją Szibea.600 Dlatego nazwa miasta
brzmi Beer-Szeba601 aż po dzień dzisiejszy.

598 doradca, ( ֵמ ֵר ַעmere‘a), lub: przyjaciel.
599 Wg G: Nie znaleźliśmy wody, οὐχ εὕρομεν ὕδωρ: (1) może pytanie doma-

gające się podkreślenia, że owszem, znaleźliśmy; (2) tłumacz odczytał zaimiek ( לֹוmu) jako przeczenie ( לֹואnie).
600 Szibea, ( ִש ְב ָּעהsziw‘ah), czyli: przysięga.
601 Beer-Szeba, ( ְב ֵאר ֶש ַבעbe’er szewa), czyli: studnia przysięgi.
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Ezaw i jego żony
34A

gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Jehudit,602
córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Elona, Chetyty.603
35I były goryczą ducha dla Izaaka i dla Rebeki.
Jakub i błogosławieństwo Izaaka
1Gdy

Izaak zestarzał się i pociemniały jego oczy, tak
że nie [mogły] widzieć, przywołał Ezawa, swego starszego syna, i powiedział do niego: Mój synu! I odpowiedział mu: Oto jestem. 2Wtedy powiedział: Oto
zestarzałem się, nie znam dnia mojej śmierci. 3Weź więc teraz,
proszę, swój sprzęt, swój kołczan i swój łuk, wyjdź w pole,
upoluj mi zwierzynę,604 4przyrządź mi jakiś przysmak, tak jak
lubię, i przynieś mi, abym zjadł, bo chce ci pobłogosławić moja
dusza, zanim umrę.

27
5A

Rebeka słyszała, jak Izaak rozmawiał z Ezawem, swoim
synem. I wyszedł Ezaw w pole, by upolować zwierzynę i przynieść.605 6Tymczasem Rebeka powiedziała do Jakuba, swego
syna: Oto usłyszałam, jak twój ojciec mówi Ezawowi, twemu
bratu: 7Upoluj mi zwierzynę, przyrządź mi jakiś przysmak,
abym zjadł i pobłogosławił ci wobec JHWH przed śmiercią.
8Teraz więc, mój synu, posłuchaj mego głosu, zgodnie z tym, co
ja ci przykazuję. 9Idź do owiec i weź mi stamtąd dwa dobre
koźlątka,606 a przyrządzę z nich dla twego ojca [jeden] z tych
przysmaków, tak jak lubi. 10Potem zaniesiesz go swojemu ojcu,
spożyje go, aby pobłogosławić cię przed swoją śmiercią.
11Wtedy

powiedział Jakub do Rebeki, swojej matki: Przecież
Ezaw, mój brat, jest owłosiony, a ja jestem gładki. 12Może mój

602 Jehudit, הּודית
ִ ְ( יjehudit), w późniejszych tekstach oznacza Judejkę.
603 Wg PS: Chiwity, por. G: Ευαίου.
604 zwierzynę, ( ָּציִ דtsaid).
605 G dod.: swojemu ojcu, τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
606 dwa dobre koźlątka, שנֵ י גְ ָּדיֵ י ִעזִ ים ט ִֹבים.
ְ
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ojciec mnie pomaca i stanę się w jego oczach jak naśmiewca —
i ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
13Wtedy

powiedziała do niego jego matka: Niech na mnie
spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, mój synu!
Tylko posłuchaj mego głosu — i idź, weź mi!
14Wówczas

poszedł i wziął, i przyniósł swej matce. A jego
matka przyrządziła przysmak, tak jak lubił jego ojciec.
15Następnie wzięła Rebeka szaty Ezawa, swego starszego syna,
najpiękniejsze, jakie miała w domu, i ubrała w nie Jakuba, swego młodszego syna. 16A skórkami koźląt okryła jego ręce i jego
gładką szyję. 17Potem dała w rękę Jakuba, swego syna, przysmak i chleb, który przygotowała. 18A on przyszedł do swego
ojca i powiedział: Mój ojcze! I odpowiedział: Oto jestem! Kim
ty jesteś, mój synu? 19Wtedy powiedział Jakub do swojego
ojca: To ja, Ezaw, twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Wstań, proszę, usiądź i jedz z tego, co upolowałem, aby
błogosławiła mi twoja dusza.
20I powiedział

Izaak do swego syna: Cóż to, że tak się uwinąłeś,
aby znaleźć, mój synu? I odpowiedział: JHWH, twój Bóg,
sprawił, że tak się zdarzyło. 21I powiedział Izaak do Jakuba:
Zbliż się, proszę, abym cię poczuł, mój synu, czy to ty jesteś
moim synem Ezawem, czy nie. 22I zbliżył się Jakub do Izaaka,
swego ojca, i poczuł go, i powiedział: Głos jest głosem Jakuba,
ale ręce są rękami Ezawa. 23I nie rozpoznał go, gdyż jego ręce
były owłosione jak ręce Ezawa, jego brata — i pobłogosławił
go. 24Lecz zapytał: To ty jesteś moim synem Ezawem? A on
odpowiedział: [Tak, to] ja! 25Więc powiedział: Podaj mi, bym
jadł z tego, co upolował mój syn, po to, by błogosławiła ci moja
dusza. I podał mu — i jadł. I przyniósł mu wina — i pił.
26I

powiedział do niego Izaak, jego ojciec: Zbliż się, proszę, i
pocałuj mnie, mój synu. 27Zbliżył się więc i pocałował go. A
gdy poczuł woń jego szat, pobłogosławił go — i powiedział:
Zobacz! Woń mego syna —
jak woń pola,607 [które] pobłogosławił
607 PS i G dod.: pełnego.
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JHWH.
28

29aRdz 12:3; Hbr 11:20

Niech ci Bóg udzieli z rosy niebios
i z żyzności ziemi,
i obfitości zboża i moszczu.
29 Niech ci służą ludy
i niech ci się kłaniają narody.
Bądź panem swoich braci
i niech ci się kłaniają synowie
twojej matki.
Niech będzie przeklęty ten,
kto cię przeklina,
a błogosławiony ten, kto cię
błogosławi.a
30A

gdy Izaak skończył błogosławić Jakuba i Jakub ledwie wyszedł sprzed oblicza Izaaka, Ezaw, jego brat, wrócił z łowów.
31Również on przyrządził przysmak i przyniósł swojemu ojcu, i
rzekł do swojego ojca: Niech wstanie mój ojciec i niech je z
łowów swego syna, aby błogosławiła mi twoja dusza.
32I

powiedział do niego Izaak, jego ojciec: Kim ty jesteś? I odpowiedział: Ja jestem twoim synem, twoim pierworodnym,
Ezawem. 33I zadrżał Izaak drżeniem bardzo wielkim, i zapytał:
Kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja
jadłem z [tego] wszystkiego, zanim przyszedłeś, i pobłogosławiłem go? I owszem, będzie on błogosławiony.
36aRdz 25:29-34

34Gdy

Ezaw usłyszał słowa swego ojca, wybuchł wielkim i
bardzo gorzkim płaczem i powiedział do swego ojca: Pobłogosław także mnie, mój ojcze! 35A on odpowiedział: Przyszedł
podstępnie twój brat i wziął twoje błogosławieństwo. 36I powiedział: Czy nie słusznie nadano mu imię Jakub? Bo podszedł
mnie już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo,a a oto teraz
wziął moje błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś dla
mnie błogosławieństwa?
37A

Izaak odezwał się i powiedział do Ezawa: Oto ustanowiłem
go panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich jego braci,
wsparłem go zbożem i moszczem, dla ciebie więc co mam zrobić, mój synu? 38I powiedział Ezaw do swego ojca: Czy tylko
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jedno błogosławieństwo masz, mój ojcze? Pobłogosław także
mnie, mój ojcze!608 I wzniósł Ezaw swój głos, i zapłakał.
39I odezwał

się Izaak, jego ojciec, i powiedział do niego:

Oto [z dala] od urodzajnej ziemi
będzie twoja siedziba,
[z dala] od rosy niebieskiej z góry.
40 Ze swego miecza będziesz żył
i swemu bratu będziesz służył,
lecz gdy się zniecierpliwisz,609
zerwiesz jego jarzmo
ze swej szyi.a
41I

zraził się Ezaw do Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i powiedział Ezaw w swoim sercu: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję Jakuba,
mego brata.
42Gdy

Rebece doniesiono słowa Ezawa, jej starszego syna,
posłała i przywołała Jakuba, swojego młodszego syna, i powiedziała do niego: Oto Ezaw, twój brat, chce się pocieszyć twoim
[kosztem]610 i chce cię zabić. 43Teraz więc, mój synu, posłuchaj
mego głosu i wstań, uciekaj do Labana, mego brata, do Charanu. 44Zamieszkaj u niego na jakiś czas,611 aż minie wzburzenie
twego brata. 45Gdy przeminie gniew twego brata na ciebie i
zapomni o tym, co mu uczyniłeś, poślę i wezmę cię stamtąd.
Dlaczego miałabym tracić was obu w jednym dniu?

608 G dod.: [i] gdy Izaak był przybity, κατανυχθέντος δὲ Ισαακ, por. Dz 2:37.
609 Wg G: jeśli przemożesz, ἐὰν καθέλῃς.
610 pocieszyć twoim [kosztem], מ ְתנַ ֵחם ְלָך,
ִ idiom (?): zemścić na tobie, wg G:

twój brat grozi ci, że cię zabije, ὁ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ
ἀποκτεῖναί σε.
611 jakiś czas, יָּ ִמים ֲא ָּח ִדים, lub: przez parę dni (chodzi o ich nieokreśloną

liczbę).

40aRdz 36:8; 2Krl 8:20
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46I

powiedziała Rebeka do Izaaka: Obrzydło mi moje życie z
powodu córek Cheta. Jeśli weźmie Jakub żonę z córek Cheta,
jak te612 spośród córek tej ziemi, to po co miałabym żyć?
Wyprawa Jakuba do Charanu
3aRdz 17:1; bRdz 17:6
4aRdz 17:4-8

1I

przywołał Izaak Jakuba, pobłogosławił go i tak mu
przykazał: Nie bierz sobie żony spośród córek Kanaanu. 2Wstań, idź do Padan-Aram, do domu Betuela,
ojca twojej matki, i weź sobie stamtąd żonę, spośród
córek Labana, brata twojej matki. 3A Bóg Wszechmocnya niech
cię błogosławi, niech cię rozrodzi i rozmnoży,b abyś stał się
zgromadzeniem ludów. 4I niech ci da błogosławieństwo Abrahama,613 tobie i twojemu potomstwu po tobie, abyś posiadł
ziemię twojego przebywania, którą Bóg dał Abrahamowi.a

28
5I

wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Padan-Aram, do
Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba
i Ezawa.
Ezaw i Machalat
6A

Ezaw zauważył, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił
go do Padan-Aram, by stamtąd wziął sobie żonę. [Zauważył], że
gdy mu błogosławił, przykazał mu: Nie bierz sobie żony spośród córek Kanaanu, 7a Jakub posłuchał swego ojca i swojej
matki i poszedł do Padan-Aram. 8Ezaw zauważył też, że córki
Kanaanu są złe w oczach jego ojca,614 Izaaka, 9poszedł zatem
do Ismaela i — poza żonami, które [już] miał — pojął sobie za
żonę Machalat, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.

612 z córek Cheta, jak te: brak w G.
613 PS dod.: twego ojca; G: mego ojca.
614 Lub: że córki Kanaanu nie podobają się jego ojcu.
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Sen Jakuba
10Jakub tymczasem
nu. 11I przybył na

J 1:51
wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Chara- 12
13 Rdz 13:14-15
14 Rdz 12:3; 18:18; 28:14
615
pewne miejsce,
i zatrzymał się tam na
nocleg, gdyż słońce zaszło, i wziął [jeden] z kamieni tego miejsca i podłożył go sobie przy głowie,616 i zasnął na tym miejscu.
12I przyśniło mu się, że oto w kierunku ziemi ustawiona była
drabina,617 a jej szczyt dotykał niebios. I oto aniołowie Boży
wstępowali i zstępowali po niej.a 13I oto JHWH stał nad nią i
mówił: Ja jestem JHWH, Bóg Abrahama, twego ojca, i Bóg
Izaaka! Ziemię, na której ty leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu.a 14A twoje potomstwo będzie [liczne] jak proch ziemi i
rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na
południe, i będą błogosławione w tobiea618 i w twoim potomstwie wszystkie rodziny ziemi. 15A oto Ja jestem z tobą i będę
cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i sprowadzę cię z
powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie
uczynię tego, co ci oznajmiłem.

16A

gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: Z całą pewnością
JHWH jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. 17A gdy przestraszył się [tym], powiedział: Co za lęk budzi to miejsce! Nic
to, tylko dom Boga i brama niebios.
18I wstał

Jakub wcześnie rano, wziął kamień, który był tam przy
jego głowie, uczynił go pomnikiem i polał jego wierzch oliwą.

615 I przybył na pewne miejsce, וַ יִ ְפגַ ע ַב ָּמקֹום: det. może występować w przy-

padku rzeczy określonej samej w sobie, niekoniecznie znanej dla mówiącego, por. Rdz 16:7; 19:30 (Rdz 28:10 L).
616 przy głowie, ( ְמ ַר ֲאשֹותmera’aszot), lub: wezgłowie (?), Rdz 28:11L.
617 drabina, ( ֻס ָּלםsullam), hl, powiązane z ak. simmiltu, Rdz 28:12L.
618 będą błogosławione w tobie, ( נִ ְב ֲרכּו ְבָךniwrachu becha), por. Rdz 12:2;

18:18; 28:14; ni może znaczenie zwrotne, zbliżone do hitp, zob. Rdz
22:18; 26:4, por. Pwt 29:18; Ps 72:17; Iz 65:16; Jr 4:2.

a
a
a
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19I

nadał temu miejscu nazwę Betel,619 choć wcześniej miejsce
to nazywało się Luz.620
20I złożył

tam Jakub ślub. Powiedział: Jeśli Bóg będzie ze mną i
będzie strzegł mnie w drodze, którą idę, i da mi chleb na pokarm, a szatę na odzienie, 21i [jeśli] powrócę w pokoju do domu
mojego ojca, to JHWH będzie moim Bogiem, 22a ten kamień,
który uczyniłem pomnikiem, będzie domem Bożym — i ze
wszystkiego, co mi dasz, na pewno złożę Ci dziesięcinę.621
Jakub na służbie u Labana
1I

podniósł Jakub swe nogi622 i poszedł do ziemi synów Wschodu. 2I spojrzał, a oto w polu studnia i oto
leżą tam przy niej trzy stada owiec, gdyż z tej studni
pojono stada, na otworze zaś studni [spoczywał] wielki kamień. 3A gdy zebrały się tam wszystkie stada,623 odsuwano
kamień znad otworu studni i pojono owce, po czym znów kładziono kamień na otwór studni, na jego miejsce.

29
4I

zapytał ich Jakub: Skąd jesteście, moi bracia? I odpowiedzieli: Jesteśmy z Charanu. 5I zapytał ich: Czy znacie Labana, syna
Nachora? I odpowiedzieli: Znamy. 6I zapytał ich: Czy ma się
dobrze?624 I odpowiedzieli: Dobrze. A oto właśnie jego córka
Rachela — nadchodzi z owcami. 7Wtedy powiedział: Oto jest
jeszcze jasny dzień, nie czas spędzać dobytek. Napójcie owce i
idźcie, paście dalej. 8I odpowiedzieli: Nie możemy, dopóki nie

619 Betel, ית־אל
ֵ ב,
ֵ czyli: dom Boga.
620 Luz, Rdz 28:19L.
621 na pewno złożę Ci dziesięcinę, ן־לי ַע ֵשר ֲא ַע ְש ֶרנּו ָּלְך
ִ ת ֶת,
ִ lub: będę Ci dawał

dokładnie (l. pełną) dziesięcinę.
622 I podniósł Jakub swe nogi, יַעקֹב ַרגְ ָּליו
ֲ וַ יִ ָּשא, idiom o niepewnym znacze-

niu, pojawiający się tylko w tym miejscu Biblii.
623 Wg PS: pasterze, רעים.
624 Czy ma się dobrze? ה ָּשלֹום לֹו:
ֲ idiom: Czy ma pokój?
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zbiorą się wszystkie stada.625 Dopiero wtedy odsuwa się kamień
znad otworu studni i poimy stada.
9Jeszcze

rozmawiał z nimi, gdy nadeszła Rachela z owcami,
które należały do jej ojca, ponieważ była pasterką.
10I

stało się, gdy Jakub zobaczył Rachelę, córkę Labana, brata
swojej matki, i owce Labana, brata swojej matki, że podszedł
Jakub i odsunął kamień znad otworu studni, i napoił owce Labana, brata swojej matki. 11Potem pocałował Jakub Rachelę,
wzniósł swój głos i zapłakał. 12Następnie opowiedział Jakub
Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki, a ona
pobiegła i opowiedziała to swemu ojcu.
13I

Sdz 9:2; 2Sm 5:1; 19:12,
stało się, gdy Laban usłyszał wieść o Jakubie, synu swojej 14
13; 1Krn 2:16-17
siostry, że wybiegł, aby go spotkać, i objął go, i ucałował go, i
wprowadził go do swego domu — i przedstawił [Jakub] Labanowi wszystkie te sprawy. 14Wtedy powiedział do niego Laban:
Naprawdę, ty jesteś moją kością i moim ciałema — i zamieszkał
u niego na cały miesiąc.626
a

15Następnie

powiedział Laban do Jakuba: Czy dlatego, że ty
jesteś moim bratem, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi,
jaka ma być twoja zapłata? 16A Laban miał dwie córki. Starszej
na imię było Lea,627 a młodszej na imię było Rachela.628 17A
oczy Lei były nieśmiałe,629 Rachela zaś była pięknych kształtów i piękna z wyglądu. 18Jakub pokochał Rachelę, powiedział
zatem: Będę ci siedem lat służył za Rachelę, twoją młodszą
córkę. 19A Laban odpowiedział: Lepiej mi ją dać tobie, niż dać
ją innemu mężczyźnie. Pozostań u mnie! 20I służył Jakub za
Rachelę siedem lat, a były one w jego oczach jak kilka dni, z
powodu jego miłości do niej.
625 Wg PS: pasterze, zob. w. 3; pod. G.
626 na cały miesiąc, ח ֶֹדש יָּ ִמים.
627 Lea, ( ֵל ָּאהle’ah), czyli: pani, od as. li’at, lub: bawolica, aram. llo lub lliy.
628 Rachela, ( ָּר ֵחלrachel), czyli: owieczka.
629 nieśmiałe, ( ַרכֹותrakot), lub: miękkie, delikatne l. bojaźliwe; wg G: słabe,

chore, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας ἀσθενεῖς.
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21Wreszcie

powiedział Jakub do Labana: Daj [mi] moją żonę,
bo wypełniły się moje dni i chcę do niej wejść.
22Wtedy

Laban zebrał wszystkich ludzi630 tej miejscowości i
wyprawił ucztę. 23A gdy nastał wieczór, wziął Leę, swoją córkę, i przyprowadził ją do niego — i wszedł do niej. 24Dał jej też
Laban Zilpę, swoją służącą — Lei, swojej córce, jako służącą.631
25aRdz 27:25

25Rano

zaś okazało się, że oto jest to Lea! I powiedział 632 do
Labana: Cóż to mi uczyniłeś? Czy nie za Rachelę ci służyłem?
Dlaczego mnie oszukałeś?a 26A Laban odpowiedział: Nie robi
się tak w naszym miejscu, żeby młodszą wydawać przed pierworodną. 27Wypełnij ten tydzień, a damy633 ci również tamtą za
służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie siedem lat.
28I

Jakub tak postąpił, i wypełnił ten tydzień — i dał mu Rachelę, swoją córkę, za żonę. 29A dał też Laban Racheli, swojej
córce, Bilhę, swoją służącą — [dał] jej jako służącą.
30Przyszedł więc także do Racheli i też634 kochał Rachelę bardziej niż Leę — i służył u niego jeszcze drugie siedem lat.
Jakub i jego rodzina
31aPwt 21:15; Ml 1:3

31I

widział JHWH, że Lea była nienawidzona,a otworzył więc
jej łono, a Rachela była niepłodna. 32I poczęła Lea, i urodziła
syna, i nadała mu imię Ruben,635 bo powiedziała: Tak, wejrzał
JHWH na mą niedolę, bo teraz mój mąż będzie mnie kochał.

630 ludzi, אנְ ֵשי,
ַ lub: mężczyzn.
631 służącą, ש ְפ ָּחה.
ִ
632 G dod.: Jakub.
633 dam PS G S vg.
634 też: brak w G.
635 Ruben, אּובן
ֵ ( ְרre’uben), czyli: popatrz, syn!
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33I

znów poczęła, i urodziła syna, i powiedziała: Tak, usłyszał
JHWH, że jestem nienawidzona, stąd dał mi i tego — i nadała
mu imię Symeon.636
34Potem

znów poczęła i urodziła syna, i powiedziała: Tym razem przylgnie do mnie mój mąż, bo urodziłam mu trzech synów
— dlatego nadała637 mu imię Lewi.638 35I poczęła jeszcze raz, i
urodziła syna, i powiedziała: Tym razem będę sławić JHWH —
dlatego nadała mu imię Juda.639 Potem przestała rodzić.
1A

Rdz 25:21-22; Pwt 7:13;
Rachela widziała, że nie urodziła Jakubowi [dziec- 228:11;
Ps 127:3
3 Rdz 16:1-6
ka], stąd zazdrościła Rachela swojej siostrze — i powiedziała do Jakuba: Daj mi synów,640 bo jeśli nie, to
ja umrę! 2Tak rozgorzał gniew Jakuba na Rachelę i
powiedział: Czy zamiast Boga ja jestem tym, który odmówił ci
owocu łona?a 3A ona na to: Oto moja niewolnica Bilha,a wejdź
do niej.641 Urodzi na moje kolana, bym także ja była z niej zbudowana.

30
4I

dała mu Bilhę, swoją służącą, za żonę, a Jakub wszedł do
niej. 5I Bilha poczęła — i urodziła Jakubowi syna. 6Wtedy Rachela powiedziała: Rozsądził Bóg, a też wysłuchał mego głosu,
i dał mi syna; dlatego nadała mu imię Dan.642
7I

znów poczęła, i urodziła Bilha, służąca Racheli, Jakubowi
drugiego syna. 8A Rachela powiedziała: Boje [na miarę] Bo-

636 Symeon, ( ִש ְמעֹוןszim‘on), czyli: (1) usłyszał o upokorzeniu (?); (2) słuch-

anie, słuchający lub zdrobniale słuchacz (końcówka -on charakteryzuje
rzeczowniki abstrakcyjne, przymiotniki lub zdrobnienia).
637 Wg MT: nadał, ale zob. nadała w Rdz 29:35 oraz PS sy.
638 Lewi, ( ֵלוִ יlewi), czyli: przyłączony.
639 Juda, הּודה
ָּ ְ( יjehudah), czyli: chwała l. niech On będzie uwielbiony, Rdz

29:35L.
640 Lub: dzieci.
641 Praktyka potwierdzona w tekstach z Nuzi, Rdz 30:3L.
642 Dan, ( ָּדןdan), czyli: rozsądził.

a
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ga643 stoczyłam z moją siostrą, ale też [im] sprostałam — i nadała mu imię Naftali.644
9Gdy

zaś Lea zauważyła, że przestała rodzić, wzięła Zilpę, swoją służącą, i dała ją Jakubowi za żonę. 10I645 urodziła Zilpa,
służąca Lei, Jakubowi syna. 11A Lea powiedziała: Przyszła
pomyślność! I nadała mu imię Gad.646
12Następnie urodziła Zilpa, służąca Lei, drugiego syna Jakubowi. 13I powiedziała Lea: Na moje szczęście! Bo za szczęśliwą

uznają mnie córki647 — i nadała mu imię Aszer.648
14A

Ruben poszedł w dniach żniw pszenicy i znalazł na polu
mandragory,649 i przyniósł je Lei, swojej matce. Wtedy powiedziała Rachela do Lei: Daj mi, proszę, [trochę] z mandragor
twego syna. 15Lea650 zaś odpowiedziała jej: Czy to mało, że
zabrałaś mi męża, że chcesz zabrać też mandragory mego syna?
Wtedy Rachela powiedziała: Niech się więc położy z tobą tej
nocy w zamian za mandragory twojego syna.
16A

gdy Jakub wieczorem wracał z pola, Lea wyszła, by go
spotkać, i powiedziała do niego: Wejdź do mnie, bo cię drogo
wynajęłam za mandragory mojego syna — i położył się z nią tej
nocy.
17I

wysłuchał Bóg Lei, i poczęła, i urodziła Jakubowi piątego
syna. 18Wtedy Lea powiedziała: Bóg dał mi zapłatę za to, że

643 Boje [na miarę] Boga, ֹלהים
ִ תּולי ֱא
ֵ נַ ְפ, idiom: nadludzkie boje.
644 Naftali, ( נַ ְפ ָּת ִליnaftali), czyli: moje boje.
645 G dod. na początku: Wszedł zatem do niej Jakub, εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν

Ιακωβ.
646 Gad, ( גָּ דgad), czyli: pomyślność (w rodzaju: Fortunat, Feliks).
647 Lub: kobiety.
648 Aszer, ’( ָּא ֵשרaszer), czyli: szczęśliwy (w rodzaju: Feliks).
649 mandragory, דּוד ִאים
ָּ (dudaim), czyli: pieszczoty l. piersi; roślina łączona z

płodnością, Rdz 30:14L.
650 Za G; w MT brak.
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dałam memu mężowi moją służącą. I nadała mu imię Issachar.651
19I poczęła Lea raz jeszcze, i urodziła Jakubowi szóstego syna.
20Wtedy Lea powiedziała: Obdarzył mnie Bóg pięknym darem;

tym razem mój mąż mnie doceni,652 bo urodziłam mu sześciu
synów — i nadała mu imię Zebulon.653 21Potem urodziła córkę
i nadała jej imię Dina.654
22Wspomniał

też Bóg na Rachelę i wysłuchał jej Bóg — i
otworzył jej łono. 23I poczęła, i urodziła syna, i powiedziała:
Zdjął Bóg [ze mnie] moją hańbę. 24Nadała mu zaś imię Józef,655 bo powiedziała: Oby JHWH dodał mi jeszcze jednego
syna.
Myśl Jakuba o powrocie
25I

stało się, gdy Rachela urodziła Józefa, że powiedział Jakub
do Labana: Zwolnij mnie, bo chciałbym pójść na swoje miejsce
i do swojej ziemi. 26Daj mi moje żony i moje dzieci, za które ci
służyłem, bo chciałbym odejść. Bo ty [sam] znasz moją służbę,
którą ci pełniłem.
27Wtedy

Laban powiedział do niego: Jeśli, proszę, znalazłem
łaskę w twoich oczach, zostań u mnie. Powróżyłem [sobie] i
[dowiedziałem się], że JHWH błogosławił mi z powodu ciebie.
28Potem rzekł: Ustal swą zapłatę, a dam ci ją.
29I

odpowiedział mu: Ty wiesz, jak ci służyłem i jakim stał się
twój dobytek656 dzięki mnie. 30Bo niewiele miałeś tego przed651 Issachar, שכר
ָּ ( יִ ָּשiszszachar), czyli: (1) jest zapłata (( ;)יֵ ש ָּׂש ָּכר2) mężczy-

zna na wynajem.
652 doceni, יִ זְ ְב ֵלנִ י, lub: uszanuje, uczci, zatrzyma.
653 Zebulon, ( זְ בּולּוןzewulun), czyli: docenienie.
654 Dina, ( ִדינָּ הdinah), czyli: rozstrzygnięcie; niekoniecznie jedyna córka

Jakuba, zob. Rdz 31:35; 46:7.
655 Józef, ( י ֵֹסףjosef), czyli: dodaje, l. niech doda.
656 dobytek, ( ִמ ְקנֶ הmiqneh), lub: dobytek, inwentarz, stada, pod. Rdz 31:18,

itd.
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tem, a wystrzeliło obficie i błogosławił cię JHWH dzięki moim
krokom.657 A teraz, kiedy [wreszcie] zrobię także coś dla mego
domu? 31A [on] na to: Co mam ci dać?
Jakub odpowiedział: Nic mi nie dawaj; jeśli uczynisz mi tę
rzecz, na nowo będę pasł twoje stada i [ich] strzegł. 32[Otóż]
obejdę dzisiaj wszystkie twoje stada i wydzielę z nich wszystkie
jagnięta cętkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta658 ciemne
między owcami, oraz łaciate i cętkowane kozy — i [to] będzie
moja zapłata. 33I przemówi za mnie moja sprawiedliwość za
jakiś czas,659 gdy przyjdziesz dokonać przeglądu mojej zapłaty.
Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a
ciemne między owcami — [możesz uznać] za ukradzione przeze mnie. 34I powiedział Laban: Oto niech będzie według twego
słowa!
35I

oddzielił [Laban] tego dnia kozły pręgowane i łaciate, i
wszystkie kozy cętkowane i łaciate, wszystkie, które miały biel
na sobie i wszystkie ciemne między owcami — i oddał je w
ręce swoich synów. 36I wyznaczył drogę trzech dni660 między
sobą661 a Jakubem, podczas gdy Jakub pasł pozostałą [część]
stada Labana.
37I

wziął sobie Jakub świeże gałązki topoli,662 migdałowca663 i
platanów664 i powycinał w nich białe paski, [robiąc] białe wycięcia na gałązkach. 38I umieścił gałązki, na których powycinał

657 Idiom: stosownie do moich stóp, ( ְל ַרגְ ִליleraglai), dzięki moim przedsię-

wzięciom.
658 cętkowane i łaciate, i wszystkie jagnięta: brak w G.
659 Lub: w dalszym dniu.
660 drogę trzech dni, ֹלשת יָּ ִמים
ֶ ד ֶרְך ְש,ֶ idiom: większą odległość, zob. Rdz

31:22.
661 Wg PS: nimi.
662 topola, ( ִל ְבנֶ הliwneh), tj. Styrax officinalis.
663 migdałowiec, ( לּוזluz).
664 platan, ‘( ַע ְרמֹוןarmon), lub: sykomory.

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 97

[paski], przed owcami w żłobach i poidłach665 z wodą, do których owce przychodziły pić. I parzyły się, gdy przychodziły pić.
39Parzyły się więc owce przy gałązkach i rodziły owce pręgowate, cętkowane i łaciate. 40I oddzielał Jakub jagnięta — a
ustawiał owce przodem do pręgowanych [gałązek], i wszystkie
ciemne wśród owiec Labana, i przygotował sobie osobne stada,
i nie umieszczał ich przy owcach Labana. 41Za każdym też razem, gdy parzyły się owce mocne, Jakub umieszczał gałązki
przed oczami owiec w korytach, aby parzyły się przy gałązkach.
42Lecz przy owcach słabych nie umieszczał — dlatego słabe
były dla Labana, a mocne dla Jakuba.
43W

ten sposób wzbogacił się ten człowiek ogromnie, miał
wiele owiec i miał niewolnice i niewolników,666 wielbłądy i
osły.
Ucieczka Jakuba

31

1I

usłyszał słowa synów Labana, że mówili: Jakub
zabrał wszystko, co miał nasz ojciec, i z tego, co należało do naszego ojca, dorobił się całego tego bogactwa.

2Zauważył

też Jakub, że oblicze Labana, że oto nie było667 już
jak dawniej.668
3I

a

4Posłał

a

powiedział JHWH do Jakuba: Wróć do ziemi swoich ojców i 3 Rdz 12:1-2
do swoich krewnych, a będę z tobą.a
Sdz 16:10, 13, 15
więc Jakub i wezwał Rachelę i Leę na pole do swoich 713WjRdz8:25;
28:18-22
owiec. 5I powiedział do nich: Widzę ja oblicze waszego ojca, że
nie jest już dla mnie takie jak dawniej,669 ale Bóg mojego ojca
był ze mną. 6Wy [same] wiecie, że z całej siły służyłem wasze-

665 poidłach, ב ִש ֲקתֹות:
ְ w PS: בהשקות.
666 niewolnice i niewolników, ּוש ָּפחֹות וַ ֲע ָּב ִדים.
ְ
667 nie było, w MT lm, w PS lp (właściwie).
668 jak dawniej, כ ְתמֹול ִש ְלשֹום,
ִ idiom: wczoraj przedwczoraj.
669 jak dawniej, כ ְתמֹול ִש ְלשֹום,
ִ idiom: wczoraj przedwczoraj.

a
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mu ojcu, 7a wasz ojciec kpił sobiea ze mnie i zmieniał moją
zapłatę dziesięć razy, lecz nie dał mu Bóg670 szkodzić mi. 8Gdy
mówił: Cętkowane będą twoją zapłatą, wszystkie owce rodziły
cętkowane, a gdy mówił: Pręgowane będą twoją zapłatą, całe
stado rodziło pręgowane. 9I odebrał Bóg671 dobytek waszemu672 ojcu, a dał mnie. 10Bo w czasie, gdy parzyły się owce,
podniosłem oczy i widziałem we śnie, że oto samce, które kryły
owce, były pręgowane, cętkowane i nakrapiane. 11I powiedział
do mnie anioł Boży we śnie: Jakubie! I odpowiedziałem: Oto
jestem. 12I powiedział: Podnieś, proszę, swoje oczy i zobacz:
wszystkie samce pokrywające owce są pręgowane, cętkowane i
nakrapiane, bo widziałem wszystko, co ci czyni Laban. 13Ja
jestem Bogiem673 z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie
złożyłeś Mi ślub.a Teraz wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do
ziemi swoich krewnych.
15aLb 27:1-11

14Wtedy

odezwały się Rachela i Lea i powiedziały do niego:
Czy mamy jeszcze dział i dziedzictwo w domu naszego ojca?
15Czy nie byłyśmy uważane za obce jemu, gdyż sprzedał nas i
przejadł, owszem przejadł, nasze674 srebro?a675 16Bo całe bogactwo, które odebrał Bóg676 naszemu ojcu, należy ono do nas i
do naszych synów. Teraz więc czyń wszystko, co powiedział ci
Bóg.
17Wstał

więc Jakub i posadził swoich synów i swoje żony677 na
wielbłądach, 18i powiódł cały swój dobytek i cały swój dorobek, który nagromadził, który nabył, dobytek przez siebie naby-

670 JHWH PS.
671 JHWH PS.
672 W MT rm; w PS rż.
673 G dod.: który objawił się tobie w miejscu Bożym, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ

θεου.
674 Tj. uzyskane za nas pieniądze.
675 Lub: pieniędze.
676 JHWH PS.
677 Wg PS: swoje żony i swoich synów.
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ty,678 który nagromadził w Padan-Aram, aby udać się do Izaaka,
swojego ojca, do ziemi Kanaan.
19A

gdy Laban poszedł strzyc swoje owce, Rachela ukradła
terafy,679 które należały do jej ojca. 20Jakub natomiast zmylił680
Labana, Aramejczyka, przez to, że nie powiedział mu, że zamierza uciec. 21A uciekł on ze wszystkim, co do niego należało.
Wstał więc i przeprawił się przez rzekę,681 i skierował swe oblicze w kierunku pogórza Gilead.
Pościg Labana za Jakubem
22I doniesiono
23Wziął więc z

Labanowi w trzecim dniu,682 że Jakub uciekł.
sobą swoich braci i ścigał go drogą siedmiu dni,
i dogonił go na pogórzu Gilead. 24Lecz Bóg przyszedł do Labana, Aramejczyka, we śnie w nocy i powiedział do niego: Strzeż
się, abyś nie rozmawiał z Jakubem ku złemu zamiast ku dobremu.683
25I

dogonił Laban Jakuba. Jakub rozbił swój namiot na pogórzu
i Laban ze swoimi braćmi rozbił [swój namiot] na pogórzu Gilead. 26I powiedział Laban do Jakuba: Co [ty] zrobiłeś, że mnie
zmyliłeś i uprowadziłeś moje córki jak uprowadzone mieczem?
27Dlaczego ukryłeś się, by uciec, i okradłeś mnie, i nie powiadomiłeś mnie, abym cię odprawił z radością i z pieśniami, z
bębenkiem i z cytrą? 28Nie pozwoliłeś mi też ucałować moich
synów i moich córek. Postąpiłeś naprawdę głupio! 29Byłoby to
w mocy mojej ręki, aby postąpić z tobą684 surowo, ale Bóg two-

678 który nagromadził, który nabył, dobytek przez siebie nabyty: brak w G.
679 terafy, ( ְת ָּר ִפיםterafim), lub: bożki domowe; wg G: figurki, τὰ εἴδωλα.
680 zmylił, ת־לב
ֵ יַעקֹב ֶא
ֲ וַ יִ גְ נֹב, idiom: ukradł serce.
681 Może chodzić o rzekę Eufrat.
682 w trzecim dniu, ישי
ִ ביֹום ַה ְש ִל,
ַ idiom: po paru dniach, por. Rdz 30:36.
683 ku złemu zamiast ku dobremu, ד־רע
ָּ ם־יַעקֹב ִמטֹוב ַע
ֲ ן־ת ַד ֵבר ִע
ְ פ,
ֶ idiom: (1)

nie wszczynaj z nim kłótni; (2) nie przeciwstawiaj się mu w żaden sposób;
(3) nie odwódź go [w słowach] od dobrego do złego.
684 z tobą PS G; z wami MT.
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jego685 ojca wczoraj powiedział do mnie: Strzeż się, abyś nie
rozmawiał z Jakubem ku złemu zamiast ku dobremu. 30A teraz
naprawdę poszedłeś, bo mocno zatęskniłeś za domem swego
ojca; dlaczego ukradłeś moje bożki?686
31Wtedy

Jakub odpowiedział Labanowi: Bo bałem się;687 bo
powiedziałem [sobie], że jeszcze odbierzesz mi swoje córki.
32[A] u kogokolwiek znajdziesz swoje bożki, nie zostanie przy
życiu! W obecności naszych braci sprawdź sobie, co [twojego]
jest u mnie, i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je
ukradła.
33Wszedł

więc Laban do namiotu Jakuba688 i do namiotu Lei, i
do namiotu obu służących,689 ale nic nie znalazł. A gdy wyszedł
z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. 34A Rachela wzięła
terafy i włożyła je pod siodło wielbłądzie, i usiadła na nich. I
obmacał Laban cały namiot, ale [nic] nie znalazł. 35A [Rachela]
powiedziała do swego ojca: Niech to nie powoduje gniewu w
oczach mego pana, że nie mogę wstać przed twoim obliczem,
gdyż mam przypadłość kobiecą. Szukał więc,690 lecz nie znalazł
terafów.
36a1Sm 17:53

36Wtedy

rozgniewał się Jakub i wyrzucał Labanowi, i odezwał
się Jakub i powiedział do Labana: Co jest mym przestępstwem,691 co jest moim grzechem, że tak mnie ścigasz?a 37Bo
obmacałeś wszystkie moje sprzęty! Co znalazłeś z jakichkolwiek sprzętów twego domu? Połóż to tu przed moimi braćmi i
twoimi braćmi — i niech rozstrzygną między nami oboma!
38Przez

te dwadzieścia lat byłem ja z tobą. Twoje owce ani
twoje kozy nie roniły. I nie jadłem baranów z twego stada.
685 twojego PS G; waszego MT.
686 Co do „wędrówek bóstw”, zob. Oz 10:5-6; Am 5:26.
687 Bo bałem się: brak w G.
688 PS dod.: i przeszukał go.
689 służących, ה ֲא ָּמהֹת.
ָּ
690 G dod.: w całym domu, ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ.
691 PS G S Vg dodają: i.
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39Tego,

co rozszarpane, nie przynosiłem. Ja to wyrównywałem.
Z mojej ręki domagałeś się tego, co skradziono za dnia lub co
skradziono nocą. 40Tak ze mną było: za dnia pożerał mnie upał,
a chłód nocą — i spędzał mi sen z oczu. 41W ten sposób dwadzieścia lat służyłem w twoim domu, czternaście lat za dwie
twoje córki, a sześć lat za twoje owce — a moją zapłatę zmieniałeś dziesięć razy. 42Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama
i Drżenie Izaaka,692 nie był ze mną, teraz puściłbyś mnie z pustymi [rękami]. Moją niedolę i trud moich rąk widział Bóg i
rozstrzygnął wczorajszej [nocy]!
Przymierze Labana z Jakubem
43Wtedy

odezwał się Laban i powiedział do Jakuba: Te córki to
moje córki, a ci synowie to moi synowie, te owce to moje owce,
i wszystko, co ty widzisz, jest moje. Lecz moim córkom — co
mógłbym dziś uczynić? Albo ich synom, których urodziły?
44Chodź więc teraz, zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech będzie świadkiem między mną a tobą.693
45Jakub

wziął wówczas kamień i postawił go jako pomnik. 46I
powiedział Jakub do swych braci: Zbierzcie kamienie! I zebrali
kamienie i ułożyli z nich kopiec, a potem jedli694 przy tym kopcu. 47Laban nazwał go Jegar-Sahaduta,695 a Jakub nazwał go
Galed.696
48Potem

Laban powiedział: Niech ten kopiec będzie dziś
świadkiem między mną i między tobą — dlatego nazwał go

692 Drżenie Izaaka, ( ַפ ַחד יִ ְצ ָּחקpachad jitschaq), lub: Ten, przed którym drży

Izaak, zob. Rdz 31:53.
693 G dod.: powiedział mu zatem: Oto nie ma nikogo między nami, oto Bóg

jest świadkiem między mną a tobą, εἶπεν δὲ αὐτῷ ἰδοὺ οὐθεὶς μεθ᾽ ἡμῶν
ἐστιν ἰδὲ ὁ θεὸς μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ.
694 Wg G: jedli i pili, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον.
695 Jegar-Sahaduta, aram. דּותא
ָּ יְ גַ ר ָּׂש ֲה: czyli: kopiec świadectwa. Inne aram.

frg. to: Dn 2:4-7:28; Ezd 4:8-6:18; 7:12-26; Jr 10:11.
696 Galed, גַ ְל ֵעד, czyli: kopiec świadectwa.
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Galed 49i Mispa,697 ponieważ powiedział: Niech JHWH stoi na
straży między mną a między tobą, gdy rozstaniemy się ze sobą.
50Gdybyś gnębił moje córki lub gdybyś wziął sobie inne żony
oprócz moich córek, to choćby nikogo przy nas nie było, patrz,
że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą!
51I

powiedział Laban do Jakuba: Oto ten kopiec i oto ten pomnik, który postawiłem698 między mną a między tobą,
52świadkiem będzie ten kopiec i świadectwem ten pomnik, że ja
nie przejdę do ciebie obok tego kopca ani ty nie przejdziesz do
mnie obok tego kopca699 i obok tego pomnika na złe. 53Bóg
Abrahama i Bóg Nachora niech rozsądzi700 pomiędzy nami,
Bóg ich ojca701 — i przysiągł Jakub na Drżenie swego ojca
Izaaka.702
54Potem

Jakub złożył ofiarę rzeźną na górze i zwołał swoich
braci do spożycia posiłku.703 Spożyli zatem posiłek i przenocowali na pogórzu.

697 Mispa, ( ִמ ְצ ָּפהmitspah), czyli: wzniesienie strażnicze. Wg PS: pomnik,

מצבה.
698 Wg PS: postawiłeś.
699 obok tego kopca: brak w G.
700 rozsądzi, κρινεῖ, za G, co znaczyłoby, że Bóg Abrahama jest tym samym

Bogiem, co Bóg Nachora; wg MT: rozsądzą, ( יִ ְש ְפטּוjiszpetu), tj. niech
Bogowie Abrahama i bogowie Nachora rozsądzą między nami, bogowie
ich ojca, יהם
ֶ ֹלהי ֲא ִב
ֵ אֹלהי נָּ חֹור יִ ְש ְפטּו ֵבינֵ ינּו ֱא
ֵ ֵֹלהי ַא ְב ָּר ָּהם ו
ֵ  ֱא, co oznaczałoby,
że (1) chodzi o różnych bogów, (2) do Boga w lp odnosi się cz w lm, por.
Rdz 3:5, 22; 35:7.
701 Bóg (bogowie?) ich ojca, יהם
ֶ ֹלהי ֲא ִב
ֵ ’( ֱאelohe ’awihem): brak w G. Czy G

jest świadectwem myśli monoteistycznej?
702 Drżenie Izaaka, lub: na Tego, przed którym drżał Izaak, jego ojciec, zob.

Rdz 31:42.
703 posiłek, ( ֶל ֶחםlechem), co oznacza także: (1) ziarno na chleb (Iz 28:28;

36:17), (2) chleb (Rdz 14:18; 1Sm 17:17), (3) chleb obrzędowy, tj. chleb
obecności (Wj 25:30); chleb ofiary kołysanej (Kpł 23:17), chleb pierwszych zbiorów (2Krl 4:42), chleb ofiarny (Kpł 3:11), nie zakwaszony
chleb niedoli (Pwt 16:3); (4) pożywienie l. posiłek (Rdz 3:19) również dla
zwierząt (Ps 147:9); (5) wyżywienie l. zaopatrzenie, np. urzędnika (Ne
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55A

gdy wstał Laban wcześnie rano, ucałował swoich synów i
swoje córki, pobłogosławił ich i poszedł — i wrócił Laban na
swoje miejsce.704
Przed spotkaniem Jakuba z Ezawem

32

1Jakub

28:12
też poszedł swoją drogą i spotkali go aniołowie 12 Rdz
Joz 5:13-15; 2Krl 6:15-17
a705 2
Boży.
Gdy Jakub ich ujrzał, powiedział: To obóz
Bożya — i nadał temu miejscu nazwę Machanaim.706

3I

posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, swego brata, do
ziemi Seir, na pole Edomu, 4i przykazał im, mówiąc: Tak powiecie mojemu panu Ezawowi: To mówi twój sługa Jakub:
Przebywałem u Labana i gościłem tam aż dotąd. 5A mam woły i
osły, owce,707 niewolników i niewolnice708 — i posyłam, aby
powiadomić mego pana, aby znaleźć łaskę w twoich oczach.
6A

gdy posłowie wrócili do Jakuba, donieśli: Przyszliśmy do
twego brata, do Ezawa, lecz on już idzie, aby cię spotkać, a jest
z nim czterystu mężczyzn.
7Wtedy

Jakub przestraszył się bardzo i [poczuł] się tym osaczony. Rozdzielił więc lud, który z nim był, i owce, i bydło, i wielbłądy,709 na dwa obozy. 8Bo powiedział: Jeśli Ezaw napadnie

5:14), lub z nieba (Ne 9:15; Ps 105:40); (6) metaf.: coś, co napełnia (np.
Ps 80:6). W G, w Rdz 31:54,  ֶל ֶחםnie ma odpowiednika w gr. ἄρτος ani
βρῶμα.
704 Rdz 31:55 należy w BHS i G do następnego rozdziału.
705 aniołowie Boży, ֹלהים
ִ מ ְל ֲא ֵכי ֱא,
ַ lub: posłańcy Boży. To samo określenie

aniołowie, מ ְל ָּא ִכים,
ַ pojawia się w kontekście tego opowiadania w Rdz
32:3, 6.
706 Machanaim, מ ֲחנָּ יִ ם,
ַ czyli: (dwa) obozy l. wielki obóz.
707 Wg PS: i owce.
708 niewolników i niewolnice, וְ ֶע ֶבד וְ ִש ְפ ָּחה.
709 i wielbłądy: brak w G.

a
a
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na jeden710 obóz i pobije go, pozostały obóz będzie [miał czas]
do ucieczki.711
12aRdz 22:17

9Jakub

powiedział też: Boże mego ojca Abrahama i Boże mego
ojca Izaaka, JHWH, który do mnie powiedziałeś: Wróć do swojej ziemi i do swoich krewnych, a będę ci szczęścił,
10niegodny712 jestem wszystkich łask i całej wierności, które
okazywałeś swemu słudze. Bo o mym kiju713 przeprawiłem się
przez ten Jordan, a teraz jestem [w stanie dzielić się] na dwa
obozy. 11Wyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata, z ręki Ezawa,
bo ja [sam] boję się go, że przyjdzie i zabije mnie — matkę na
synach.714 12A [przecież] Ty [sam] powiedziałeś: Na pewno
będę ci szczęścił i uczynię twe potomstwo [liczne] jak piasek
morski,a którego nie da się zliczyć z powodu wielkiej ilości!
13Przenocował

tam też tej nocy. Potem wziął z tego, co mu
przyszło do ręki,715 dar dla Ezawa, swego brata — 14dwieście
kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, 15trzydzieści wielbłądzic karmiących wraz z młodymi,
czterdzieści krów i dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć
osiołków, 16powierzył je w rękę swoich sług, każde stado z
osobna, i powiedział do swoich sług: Idźcie przede mną, lecz
zróbcie odstęp między pojedynczymi stadami. 17I przykazał
pierwszemu: Gdy spotka cię Ezaw, mój brat, i zapyta cię: Do
kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed
tobą? — 18odpowiedz: Do twojego sługi, do Jakuba. Jest to dar
posłany memu panu, Ezawowi, a oto on sam idzie za nami.
19To samo przykazał drugiemu i trzeciemu — i wszystkim,
którzy szli za stadami — mówiąc: W takich słowach przemów710 jeden: wg MT: ;ה ַא ַחת
ָּ wg PS: אחד.
711 do ucieczki, יטה
ָּ ל ְפ ֵל,ִ lub: do ocalenia.
712 Lub: jestem za mały.
713 Lub: tylko z laską.
714 matkę na synach, ל־בנִ ים
ָּ ’( ֵאם ַעem ‘al-banim), μητέρα ἐπὶ τέκνοις, przy-

słowie lub idiom, lecz w G raczej nie w tym sensie, bo poprzedza je spójnik, Rdz 32:11L.
715 Lub: co przyszło z [trudu] rąk l. co zapracował.
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cie do Ezawa, kiedy go spotkacie. 20Powiedzcie też: Oto i twój
sługa Jakub716 jest za nami. Bo powiedział: Przejednam jego
oblicze darem idącym przede mną, a [dopiero] potem zobaczę
jego oblicze; może okaże mi wzgląd.717
21Tak

to dar przeprawił się przed nim, on zaś [sam] przenocował tej nocy w obozie.
22Jednak

wstał [jeszcze] tej nocy i wziął swoje dwie żony i
swoje dwie służące, i jedenastu swoich synów — i przekroczył
bród Jaboku.718 23Wziął ich więc i przeprawił ich przez rzekę,
przeprawił też to,719 co do niego należało.
Zmagania Jakuba
24Tak

a

35:10;
Jakub został sam. Mocował się wówczas z nim ktoś720 aż 28OzRdz
12:3-4
do wzejścia zorzy. 25A gdy zobaczył, że go nie pokona, uderzył721 go w staw biodrowy i zwichnął, przy mocowaniu się z
nim, staw biodrowy Jakuba. 26Wreszcie powiedział: Puść mnie,
bo już wzeszła zorza. Lecz [on] odpowiedział: Nie puszczę cię,
dopóki mi nie pobłogosławisz. 27Zapytał go zatem: Jak ci na
imię? I odpowiedział: Jakub. 28Wówczas powiedział: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael,a722 bo zmagałeś się z
Bogiem i z ludźmib — i zwyciężyłeś.c 29Wtedy zapytał go Ja-

716 G dod.: przychodzi, παραγίνεται.
717 może okaże mi wzgląd, אּולי יִ ָּשא ָּפנָּ י,
ַ
(’ulaj jisse’ fanaj), idiom: może

podniesie moje oblicze.
718 W PS det. przed Jabok; zróżnicowanie w tym względzie, obok innych

pomniejszych różnic, rzutuje na sens tzw. natchnienia werbalnego.
719 PS dod.: wszystko ()כל.
720 ktoś, איש,
ִ lub: mężczyzna, człowiek.
721 Lub: dotknął, zranił l. sięgnął, ( וַ יִ גַ עwajjigga‘), pod. Rdz 32:32.
722 Izrael, ( יִ ְׂש ָּר ֵאלjisra’el), czyli: (1) okazuje (l. będzie okazywał) wytrwałość

w zmaganiach z Bogiem, (2) Bóg walczy; oba znaczenia od ׂש ָּרה,
ָּ czyli:
nalegać, obstawać, wytężać się, trwać, nie ustawać. Imię to pojawia się w
dotychczas odkrytych źródłach pozabiblijnych na steli z czasów faraona
Merenptaha z XIII w. p. Chr. (Izrael jest spustoszony, nie ma już potomstwa).

c

b

Rdz 25:22;
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kub: Powiedz mi, proszę, [jak brzmi] twoje imię? I odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o moje imię? I błogosławił mu tam.
30Jakub

zaś nadał temu miejscu nazwę Peniel,723 bo — [jak
powiedział] — oglądałem Boga twarzą w twarz i ocalała moja
dusza.724
31A

gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce,
on zaś utykał ze względu na swe biodro.
32Dlatego

synowie Izraela do dzisiaj725 nie jedzą ścięgna udowego, które jest na stawie biodrowym,726 gdyż w staw biodrowy, w ścięgno udowe, uderzył [on] Jakuba.
Spotkanie Jakuba z Ezawem
1A

gdy Jakub podniósł swoje oczy, zobaczył, że oto
nadchodzi Ezaw, a z nim czterystu mężczyzn. Rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę i Rachelę i pomiędzy
dwie służące. 2I umieścił służące i ich dzieci na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachelę z Józefem na końcu.
3On sam zaś przeszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy727
do ziemi, zanim zbliżył się do swego brata.

33
4Ezaw

zaś wybiegł, by go spotkać, objął go, rzucił mu się na
szyję i ucałował go — i rozpłakali się. 5Potem podniósł [Ezaw]
oczy i zobaczył kobiety i dzieci, i zapytał: Kim oni są dla ciebie? I odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył
twego sługę. 6Wtedy podeszły służące, one i ich dzieci, i pokło-

723 Peniel, יאל
ֵ ִ( ְפנpeni’el), czyli: oblicze Boga. Zob. Sdz 8:8-9, 17; 1Krl

12:25; Penuel, פנואל, PS S vg.
724 Wydźwięk tego stwierdzenia może być podwójny: (1) i mimo to ocalała

moja dusza, por. Rdz 48:16; Wj 19:21, 24:10; Sdz 6:11, 22; (2) i dzięki
temu ocalała moja dusza, zob. najbliższy kontekst, tzn. Jakub odchodzi z
błogosławieństwem.
725 do dzisiaj, Rdz 32:32L.
726 Staw biodrowy: Rdz 32:32L; Nervus ischiadicus.
727 Wg listów z Amarna taki był właściwy sposób okazywania szacunku panu

przez poddanego (listy 137, 244, 250), Rdz 33:2L.
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niły się. 7Podeszła też Lea i jej dzieci i pokłonili się, a w końcu
podszedł Józef i Rachela i pokłonili się.
8I

zapytał [Ezaw]: Kim dla ciebie jest cały ten obóz, który spotkałem? I odpowiedział: Aby znaleźć łaskę w oczach mego pana. 9Wtedy Ezaw powiedział: Ja mam dosyć, mój bracie. Niech
będzie dla ciebie to, co twoje. 10Jakub na to: O, nie! Proszę,
jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, przyjmij mój dar z mojej
ręki, dlatego że oglądałem twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga — i przyjąłeś mnie życzliwie. 11Przyjmij, proszę,
moje błogosławieństwo,728 które ci posłałem, gdyż Bóg był mi
łaskawy i [dlatego], że mam wszystko! A gdy nalegał na niego,
przyjął.
12I
13I

powiedział [Ezaw]: Ruszajmy i idźmy, a pójdę przed tobą.
odpowiedział mu [Jakub]: Mój pan wie, że dzieci są [jeszcze] delikatne, [spoczywa] też na mnie [troska]729 o owce i
krowy, które karmią. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień,
zginie całe stado. 14Niech mój pan sam przejdzie przodem
przed swym sługą, a ja będę ciągnął powoli, krokiem zajęć,
które mam przed sobą, i krokiem dzieci, aż dojdę do mego pana
do Seiru.
15I

powiedział Ezaw: Pozwól więc, że zostawię z tobą kilku z
ludu, który jest ze mną. I odpowiedział: Dlaczego to miałbym
znaleźć łaskę w oczach mego pana? 16I tego dnia wrócił Ezaw
w swoją drogę do Seiru. 17Jakub natomiast wyruszył do Sukkot
i zbudował sobie dom, a dla swego dobytku wystawił szałasy.
Dlatego [właśnie] nadano temu miejscu nazwę Sukkot.
18I

a

przyszedł Jakub do Szalem,730 miasta Sychema w ziemi 19 Joz 24:32; Jb 42:11
Kanaan — po swoim przybyciu z Padan-Aram — i rozłożył się
naprzeciw miasta. 19I kupił część pola, na którym rozbił tam
swój namiot, z ręki synów Chamora, ojca Sychema, za sto ke-

728 błogosławieństwo, ( ְב ָּר ָּכהberachah), znaczy: dar.
729 [spoczywa] też na mnie [troska], ‘( ָּע ָּליalaj), ἐπ᾽ ἐμέ, idiom: mam na

sobie.
730 Szalem, ( ָּש ֵלםszalem), pod. G, Σαλημ; lub: w pokoju, pod. PS: שלום.
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sit.a731 20Wzniósł tam też ołtarz i nazwał go: Bóg Bogiem Izraela.732
Tragedia Diny
2aPwt 21:14; 22:29; 2Sm
13:12

1A

Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła,
aby zobaczyć się z córkami733 tej ziemi. 2A gdy zobaczył ją Sychem, syn Chamora, Chiwity,734 księcia tej
ziemi, wziął ją, położył i zgwałcił.a735 3Przylgnęła736
jednak jego dusza do Diny, córki Jakuba, i pokochał tę dziewczynę, i czule z nią rozmawiał.737 4Powiedział też Sychem do
Chamora, swego ojca: Weź mi tę dziewczynę za żonę.

34
5A

Jakub usłyszał, że zhańbił Dinę, jego córkę, lecz jego synowie byli przy dobytku na polu, Jakub więc milczał aż do ich
przyjścia.
6Wtedy

wyszedł Chamor, ojciec Sychema, do Jakuba, aby z nim
porozmawiać.
7A

synowie Jakuba przyszli z pola, gdy [o tym] usłyszeli, i czuli
się [ci] mężczyźni zranieni,738 i rozgniewało ich to bardzo, że

731 Kesita, יטה
ָּ ( ְק ִׂשqesitah): (1) jednostka ciężaru lub monetarna o niepewnej

wartości; być może 1,43 kg; (2) być może jednak: (a) za G, tj. za sto
owiec, ἑκατὸν ἀμνῶν; (b) za [sto owiec, czyli] kesitę, por. Jb 42:11.
732 Bóg Bogiem Izraela, ֹלהי יִ ְׂש ָּר ֵאל
ֵ אל ֱא.
ֵ
733 Lub: z dziewczętami.
734 Wg G: Choryta, Χορραῖος.
735 zgwałcił ją, יְענֶ ָּה
ַ ַ( וwaj‘anneha), lub: upokorzył ją; wg PS: położył się z

nią,  ;וישכב אתהpod. wg G: położył się z nią i upokorzył ją, ἐκοιμήθη μετ᾽
αὐτῆς καὶ ἐταπείνωσεν αὐτήν; pod. TgPsJ Vg.
736 przylgnęła, וַ ִת ְד ַבק: wg G: προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας.
737 Por. Oz 2:14; lub: zapewniał o swoich uczuciach, pocieszał ją, starał się

udobruchać, zob. Sdz 19:3; 2Sm 19:7.
738 Lub: dotknięci, oburzeni, zgorszeni.
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takiego wstydu739 dopuścił się przeciw Izraelowi, by kłaść się z
córką Jakuba, a tak się nie robi.
8Chamor

zaś rozmawiał z nimi tak: Sychem, mój syn — [otóż]
związała się jego dusza z waszą córką. Dajcie mu ją, proszę, za
żonę 9i spowinowaćcie się z nami: Wasze córki wydawajcie
nam [za żony] i nasze córki bierzcie sobie. 10Mieszkajcie też z
nami, a ziemia będzie [stać otworem] przed wami: Mieszkajcie
i handlujcie w niej,740 i bierzcie ją w posiadanie.
11A

Sychem powiedział do jej ojca i jej braci: Niech znajdę
łaskę w waszych oczach, a dam wam, cokolwiek mi powiecie.
12Pomnóżcie mi [nawet] bardzo wiano lub dar,741 a dam, jak mi
powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę.
13Wtedy

a

Rdz 24:3, 37; 27:46;
synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Chamor- 14
28:1, 6, 8
owi, jego ojcu, podstępnie, ponieważ zhańbił Dinę, ich siostrę.
14Powiedzieli więc do nich: Nie możemy uczynić tej rzeczy,
aby wydawać naszą siostrę mężczyźnie, który ma napletek, bo
byłoby to dla nas hańbą.a 15Tylko pod tym warunkiem742 zgodzimy się, jeśli staniecie się jak my, i obrzezacie u siebie każdego mężczyznę. 16Wtedy damy wam nasze córki, a wasze córki pojmiemy sobie i zamieszkamy z wami, i staniemy się jednym ludem. 17Lecz jeśli nas nie usłuchacie i nie obrzezacie się,
weźmiemy naszą córkę743 i odejdziemy.

18Słowa

ich zostały uznane za dobre w oczach Chamora i w
oczach Sychema, syna Chamora. 19I nie zwlekał młodzieniec z
uczynieniem tej rzeczy, gdyż rozkochał się w córce Jakuba, a
był on najznaczniejszy w całym domu swego ojca.

739 wstydu, ( נְ ָּב ָּלהnewalah), lub: haniebnej bezmyślności.
740 Lub: poruszajcie się po niej bez przeszkód.
741 lub dar: brak w G.
742 Warunek wyrażony przez bet, Rdz 34:15L.
743 córkę, בת,
ַ pod. G: θυγάτηρ, choć chodzi o siostrę.
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20Przyszli

zatem Chamor i Sychem, jego syn, do bramy744 swego miasta i powiedzieli ludziom745 swego miasta tak: 21Ludzie
ci są usposobieni pokojowo wobec nas, niech więc zamieszkają
z nami w tej ziemi, niech handlują w niej, a ziemia oto przestronna jest przed nimi. Ich córki pojmiemy sobie za żony, a
nasze córki wydamy za nich. 22Lecz ludzie ci tylko pod tym
warunkiem zgadzają się zamieszkać [z nami], by być jednym
ludem, że obrzezamy u nas każdego mężczyznę, tak jak oni są
obrzezani. 23Czy ich dobytek i ich dorobek, i całe ich bydło nie
stanie się nasze? Tylko dajmy im zgodę i zamieszkają z nami.
24I

usłuchali Chamora i Sychema, jego syna, wszyscy zasiadający w bramie746 jego miasta, i obrzezali wszystkich mężczyzn,
wszystkich zasiadających w bramie jego miasta.
25aRdz 49:5-7; Pwt 7:3

25I

stało się trzeciego dnia, gdy byli obolali, że wzięli dwaj
synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, każdy swój miecz
i naszli miasto [czujące się] bezpiecznie, i wybili wszystkich
mężczyzn.a 26Zabili też ostrzem miecza Chamora i Sychema,
jego syna, i zabrali Dinę z domu Sychema — i wyszli.
27Synowie Jakuba naszli na pobitych i złupili miasto, ponieważ
zhańbiono ich siostrę. 28Zabrali ich owce i ich bydło, i ich osły,
i to, co było w mieście, i to, co było na polu. 29I całe ich bogactwo i wszystkie ich dzieci, i wszystkie ich kobiety uprowadzili i
złupili wszystko, co było w domu.
30Wtedy

Jakub powiedział do Symeona i do Lewiego: Odcięliście mnie747 i obrzydziliście mnie u mieszkańców tej ziemi, u
Kananejczyków i u Peryzytów. A ja mam mało mężczyzn, i gdy
zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i mój dom. 31I

744 Brama służyła m.in. za miejsce obrad rad miejskich.
745 ludziom, אנָּ ִשים,
ֲ lub w tym kontekście: wolnym i stałym mieszkańcom tego

miasta, Rdz 34:20L.
746 Lub: wychodzący do bramy, tj. wychodzący z domów, by iść do bramy na

obrady.
747 Lub: Ściągnęliście na mnie kłopot, ע ַכ ְר ֶתם א ִֹתי,
ֲ wg G: uczyniliście mnie

znienawidzonym, μισητόν με.
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odpowiedzieli: Czy jak nierządnicę miał748 traktować naszą
siostrę?749
Jakub w Betel

35

1I

a

powiedział Bóg do Jakuba: Wstań, idź do750 Betel i 1 Rdz 28:20-22
zamieszkaj tam, i uczyń tam ołtarz dla Boga, który ci
się ukazał, gdy uciekałeś sprzed oblicza Ezawa, swego
brata.a

2Wtedy

powiedział Jakub swemu domowi i wszystkim, którzy z
nim byli: Usuńcie obcych bogów, którzy są pośród was, i
oczyśćcie się, i zmieńcie swoje szaty! 3Bo powstaniemy i udamy się [w górę] do Betel, a tam uczynię ołtarz dla Boga, Tego,
który mi odpowiedział w dniu mojej niedoli i był ze mną w
drodze, którą szedłem.
4I

oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli w
swoich rękach, oraz kolczyki, które mieli w uszach, i zakopał751
je Jakub pod dębem, który jest przy Sychem.752
5A

gdy wyruszyli, strach [pochodzący] od Boga ogarnął miasta,
które były wokół nich, tak że nie ścigali synów Jakuba. 6A Jakub przybył do Luz, które jest w ziemi Kanaan, to jest do Betel,
on i cały lud, który był z nim. 7I zbudował tam ołtarz, i nazwał
to miejsce El-Betel,753 gdyż tam objawił754 mu się Bóg, gdy
uciekał przed swoim bratem.

748 Lub: czy wolno mu było, Rdz 34:31L.
749 Lub: Czy jak nierządnica miała być traktowana nasza siostra?
750 G dod.: miejsca, τόπον.
751 Lub: ukrył.
752 G dod.: i zniszczył je aż po dzień dzisiejszy, καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς

σήμερον ἡμέρας.
753 El-Betel, ית־אל
ֵ אל ֵב,
ֵ czyli: Bóg domu Bożego; w G S Vg brak El.
754 objawił: w MT lm, por. Rdz 3:5, 22; 31:53; lp w PS G S Tg Vg.
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Śmierć Debory
8Wtedy

umarła Debora, mamka Rebeki, i została pochowana
poniżej Betel pod dębem; i nazwano go Dębem Płaczu.755
Potwierdzenie obietnicy
10aRdz 32:28
11aRdz 1:28; 9:1, 7; 17:20;
28:3; 47:27
12aRdz 17:4-8

9I

15aRdz 28:18-19

13Potem

znów ukazał się Bóg Jakubowi po przyjściu756 z Padan-Aram
— i757 pobłogosławił go. 10I powiedział do niego Bóg: Twoje
imię jest Jakub, [lecz] nie będziesz już nazywał się Jakub, gdyż
twoje imię będzie Izrael — i nazwał go imieniem Izrael.a 11I
powiedział do niego Bóg: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym.758 Rozradzaj się i rozmnażaj się.a Naród, a nawet zgromadzenie narodów, wywodzić się będzie od ciebie i królowie wyjdą z twoich lędźwi. 12A tę ziemię, którą dałem Abrahamowi i
Izaakowi, dam tobie i dam tę ziemię twojemu potomstwu po
tobie.a
uniósł się znad niego Bóg w miejscu, w którym z nim
rozmawiał. 14A Jakub postawił pomnik w tym miejscu, w którym z nim rozmawiał, pomnik kamienny, i wylał na niego ofiarę
z płynów, i polał go oliwą. 15I nadał Jakub temu miejscu, w
którym rozmawiał z nim Bóg, nazwę Betel.a
Narodziny Beniamina i śmierć Racheli
16Potem

wyruszyli z Betel i gdy mieli jeszcze kawałek759 ziemi
do przejścia do Efraty, Rachela zaczęła rodzić i trudziła się przy
rodzeniu. 17A gdy była w najtrudniejszej760 [chwili] rodzenia,
powiedziała do niej położna: Nie bój się, bo i w tym [dziecku]
będziesz miała syna. 18A gdy uchodziła z niej dusza, bo umiera-

755 Dębem Płaczu, ’( ַאלֹון ָּבכּותallon bachut), lub: Alon-Bakut.
756 Lub: gdy szedł, בבֹאֹו ִמ ַפ ַדן ֲא ָּרם.
ְ
757 PS dod. Bóg.
758 Bogiem Wszechmocnym, אל ַש ַדי.
ֵ
759 kawałek, ( ִכ ְב ָּרהkiwrah): dwie godziny, od ak. ברה, tj. ok. 11 km, Rdz

35:16L.
760 Inf. hi elativus, Rdz 35:17L.
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ła, nadała mu imię Ben-Oni,761 lecz ojciec nazwał go Beniamin.762
19I

umarła Rachela, i została pochowana w drodze do Efraty,
czyli do Betlejem. 20I postawił Jakub pomnik na jej grobie, to
pomnik Grobu Racheli – do dzisiaj.
Występek Rubena
21Potem

Rdz 49:3-4; 1Krn 5:1-2;
wyruszył Izrael i rozbił swój namiot powyżej Migdal- 221Krn
2:1-2
a

b

Eder.763
22A

gdy Izrael mieszkał w tej ziemi, Ruben poszedł i położył
się z Bilhą, nałożnicą swego ojca, i usłyszał o tym Izrael.a764
Synowie Jakuba
Synów zaś Jakuba było dwunastu.b
23Synowie

Lei: pierworodny Jakuba Ruben, i Symeon, i Lewi, i
Juda, i Issachar, i Zebulon.
24Synowie765

Racheli: Józef i Beniamin.

25Synowie

Bilhy, służącej Racheli: Dan i Naftali.

26Synowie

zaś Zilpy, służącej Lei: Gad i Aszer.

Ci są synami Jakuba, którzy urodzili mu się w Padan-Aram.766

761 Ben-Oni, ( ֶבן־אֹונִ יben-’oni), czyli: syn mojego bólu.
762 Beniamin, ( ִבנְ יָּ ִמיןbinjamin), czyli: syn mojej prawej ręki.
763 Lub: powyżej wieży Eder, ל־ע ֶדר
ֵ מ ָּה ְל ָּאה ְל ִמגְ ַד,
ֵ lub: wieży stada, zob. Mi

4:8.
764 G dod.: i uznał to za złe w swoich oczach, καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον

αὐτοῦ.
765 G dod.: zaś.
766 Przypadek uogólnienia. Ściśle rzecz biorąc, Beniamin nie urodził się w

Padan-Aram.
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Śmierć Izaaka
27Potem

przyszedł Jakub do Izaaka, swego ojca, do Mamre, do
Kiriat-Arba, to jest Hebronu, gdzie przebywał767 Abraham i
Izaak.
28A

było dni Izaaka sto osiemdziesiąt lat. 29I ustał Izaak, i
umarł, i został przyłączony do swego ludu, stary i syty dni. A
pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub.
Dzieje potomków Ezawa
1a1Krn 1:34-36
3aRdz 26:34; Rdz 28:9

36

1A

oto pokolenia Ezawa, czyli Edomu.a768

2Ezaw

pojął swoje żony spośród córek kananejskich:
Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any,
córkę769 Sibona, Chiwity,770 3i Basemat,771 córkę Ismaela, siostrę Nebajota.a
4Ada

urodziła Ezawowi Elifaza, a Basemat urodziła Reuela. 5A
Oholibama urodziła Jeusza772 i Jalama, i Koracha. Byli oni
synami Ezawa, którzy urodzili mu się w ziemi kananejskiej.
6I

zabrał Ezaw swoje żony i swoich synów, i swoje córki, i
wszystkie dusze swego domu, i swoje stada — i całe swoje
bydło, i całe swoje mienie, które nabył w ziemi kananejskiej, i
udał się do ziemi773 [daleko] sprzed oblicza Jakuba, swego brata. 7Bo ich dobytek był zbyt wielki, aby mogli mieszkać razem,
i ziemia nie była w stanie zapewnić im mieszkania, gdzie mogliby się osiedlić, a to z powodu ich dobytku. 8I zamieszkał
Ezaw na pogórzu Seir — Ezaw to Edom.
767 przebywał w sensie bycia obcym przybyszem.
768 Warto zwrócić uwagę na powodzenie potomków Ezawa, Rdz 36:1L.
769 Wg PS G S: syna.
770 Wg BHS: Choryty, הח ִֹרי,
ַ zob. Rdz 36:20.
771 Wg PS w Rdz 36:3, 4, 10, 13, 17: Machalat, מ ֲח ַלת,
ַ por. Rdz 28:9.
772 Jeusz, za qere, pod. PS.
773 do ziemi, ל־א ֶרץ
ֶ א:
ֶ wg G: z ziemi kananejskiej, ἐκ γῆς Χανααν. S dod.:

Seir, ׂש ִעיר,
ֵ por. Rdz 36:8.
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oto pokolenia Ezawa, ojca Edomu na pogórzu Seir.

10Takie

są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa,
Reuel, syn Basemat, żony Ezawa.
11A
12A

synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. Ci byli potomkami Ady, żony Ezawa.
13A

to są synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Miza. Ci
byli synami Basemat, żony Ezawa.
14A

ci byli synami Oholibamy, córki Any, córki Sibona, żony
Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza i Jalama, i Koracha.774
15Oto

naczelnicy synów Ezawa, synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo,
naczelnik Kenaz. 16Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy Elifaza w ziemi edomskiej,
potomkowie Ady.
17A

to są synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Miza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej. To synowie Basemat, żony Ezawa.
18A

to są synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz,
naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.
19To

byli synowie Ezawa i to ich naczelnicy — to jest Edom.
Potomkowie Seira

20Ci

a

[natomiast] byli synami Seira,a Choryty, [synami] miesz- 20 Pwt 2:12; 1Krn 1:38-42
kańców tej ziemi: Lotan i Szobal, i Sibon, i Ana, 21i Diszon, i
Eser, i Diszan. Byli oni naczelnikami Chorytów, synów Seira w
ziemi edomskiej.
22A

synami Lotana byli: Chori i Hemam,775 a siostrą Lotana
była Timna.

774 W PS brak imienia Koracha.
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23A

oto synowie Szobala: Alwan i Manachat, i Ebal, Szefo776 i
Onam.
24A

oto synowie Sibona: i777 Aja, i Ana; to jest ten Ana, który
znalazł gorące źródła778 na pustyni, gdy pasł osły Sibona, swego ojca.
25A

to są synowie779 Any: Diszon — i Oholibama, córka Any.

26A

to są synowie Diszana:780 Chemdan i Eszban, i Jitran, i
Keran.
27To

są synowie Esera: Bilhan i Zaawan, i Akan.

28Oto

synowie Diszana: Us i Aran.

29To

są naczelnicy Chorytów: naczelnik Lotan, naczelnik Szobal, naczelnik Sibon, naczelnik Ana, 30naczelnik Diszon, naczelnik Eser, naczelnik Diszan. Ci byli naczelnikami Chorytów
według swych okręgów w ziemi Seir.
Królowie Edomu
31a1Krn 1:43-54

31A

to są królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim
nad synami Izraela781 zapanował król.a782
32Otóż

panował w Edomie Bela, syn Beora, a jego miasto nosiło nazwę Dinhaba.
33A

gdy Bela umarł, zapanował po nim Jobab, syn Zeracha z
Bosry.

775 Wg 1Krn 1:39 Homam.
776 Wg 1Krn 1:40 Szefi.
777 PS pomija i.
778 gorące źródła, ( יֵ ִמםjemim), hl, znaczenie niepewne.
779 synowie Any, י־ענָּ ה
ֲ ֵבנ:
ְ jeden z przypadków określania tym terminem rów-

nież córek.
780 PS G S 1Krn 1:41: Diszona.
781 nad synami Izraela: wg G: w Izraelu, ἐν Ισραηλ.
782 Rdz 36:31-38: fragment z okresu monarchii izraelskiej (por. Pwt 1:1, 5).
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34A

gdy umarł Jobab, zapanował po nim Chuszam, z ziemi Temanitów.
35A

gdy umarł Chuszam, zapanował po nim Hadad, syn Bedada, pogromca Midianitów na polu moabskim. A jego miasto
nosiło nazwę Awit.
36A

gdy umarł Hadad, zapanował po nim Samla z Masreki.

37A

gdy umarł Samla, zapanował po nim Saul z Rechobot nad
Rzeką.
38A

gdy umarł Saul, zapanował po nim Baal-Chanan, syn Achbora.
39A

gdy umarł Baal-Chanan, syn Achbora, zapanował po nim
Hadar, a jego miasto nosiło nazwę Pau;783 a jego żonie było na
imię Mehetabel, córka Matred, córki784 Me-Zahaba.
40A

to imiona naczelników Ezawa według ich rodów, ich miejscowości, według ich imion: naczelnik Timna, naczelnik Alwa,
naczelnik Jetet,785 41naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, 42naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik
Mibsar, 43naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy
Edomu według ich siedzib w ziemi, którą posiadali. To jest
Ezaw, ojciec Edomitów.
Dzieje rodu Jakuba
Józef i jego bracia

37

1A

Jakub mieszkał w ziemi przebywania swego ojca,
w ziemi kananejskiej.
2A

oto pokolenia Jakuba:

Gdy Józef miał siedemnaście lat786 i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, z synami Bilhy i z synami Zilpy —
783 Wg 1Krn 1:50 Pai.
784 Wg G S syna.
785 Wg G Jeter, Ιεθερ.
786 Wydarzenia te zatem miały miejsce po jedenastu latach od przybycia

Jakuba z Padan-Aram. Józef przybył do Kanaanu w wieku sześciu lat
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[synami] żon swego ojca. I donosił Józef ich ojcu o ich niegodziwym szemraniu.787
3A

Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, ponieważ był mu on synem jego starości. Sprawił mu też
długi płaszcz z rękawami.788 4I widzieli jego bracia, że ich ojciec kocha go bardziej niż wszystkich jego braci,789 i nienawidzili go, i nie byli w stanie rozmawiać z nim przyjaźnie.
5A

miał Józef sen i gdy opowiedział go swoim braciom, oni tym
bardziej go znienawidzili.790 6A powiedział im: Posłuchajcie,
proszę, o czym był sen, który mi się przyśnił: 7Oto wiązaliśmy
snopy pośród pola; i oto podniósł się mój snop i stanął, a oto
wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi.
8Wtedy

zapytali go jego bracia: Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Czy naprawdę chciałbyś nami rządzić? I tym
bardziej nienawidzili go z powodu tych jego snów i tych jego
słów.
11aDz 7:9

9Potem

miał jeszcze jeden sen i opowiedział go swoim braciom.791 Powiedział: Oto miałem znowu sen, a oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się. 10A gdy opowiedział

(Rdz 31:17-21), sprzedany do Egiptu jako siedemnastoletni (Rdz 37), wyjaśnia sny urzędnikom faraona w wieku 28 lat (Rdz 40), czyli przesiedział
w więzieniu ok. 10 lat. Jego dziadek Izaak umiera, gdy Józef ma 29 lat
(Rdz 35:28-29). Wyjaśnia sen faraona w wieku 30 lat i wtedy wychodzi z
więzienia (Rdz 41:47-52). Synowie Manasses i Efraim rodzą mu się między jego 30 a 37 rokiem życia (Rdz 41:47-52), 7 lat głodu przypada na
jego lata od 37 do 44, a godzi się z braćmi mając 39 lat (Rdz 41:5347:26), Jakub umiera, gdy Józef ma 56 lat (Rdz 47:28), a on sam umiera
w wieku 110 lat (Rdz 50:22-26).
787 Lub: I Józef donosił ojcu na braci.
788 płaszcz z rękawami, כתֹנֶ ת ַפ ִסים,
ְ lub: wielokolorową szatę, por. G:

ἐποίησεν δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον.
789 Wg PS G: swoich synów.
790 oni tym bardziej go znienawidzili: brak w G.
791 Wg G: swemu ojcu i swoim braciom, τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς

αὐτοῦ.
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[go] ojcu i braciom,792 jego ojciec upomniał go, mówiąc: Cóż to
za jakiś sen ci się przyśnił? Czy naprawdę mamy przyjść ja,
twoja matka i twoi bracia i pokłonić ci się do ziemi? 11I zazdrościli mu jego bracia, lecz jego ojciec zachował [sobie] tę sprawę.a
12A poszli jego bracia paść owce
13Wtedy powiedział Izrael do Józefa:

swego ojca w Sychem.
Czyż twoi bracia nie pasą
w Sychem? Chodź, a poślę cię do nich. I odpowiedział: Oto
jestem. 14Powiedział mu zatem: Idź więc, zobacz, jak się mają
twoi bracia i jak się mają owce, i przynieś mi słowo. I wyprawił
go z doliny Hebronu, a on przyszedł do Sychem.
15A

gdy błądził po polu, spotkał go jakiś człowiek. I zapytał go
ten człowiek: Czego szukasz? 16I odpowiedział: Szukam moich
braci. Powiedz mi, proszę, gdzie oni pasą? 17A człowiek ten
powiedział: Wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili:793
Chodźmy do Dotanu! I poszedł Józef za swoimi braćmi i znalazł
ich w Dotanie.
18A

[oni] zobaczyli go z daleka. Lecz zanim zbliżył się do nich,
zmówili się, aby go zabić. 19I powiedzieli jeden do drugiego:
Oto nadchodzi ten794 mistrz od snów! 20Chodźmy więc teraz,
zabijmy go i wrzućmy go do jednej ze studni, a potem powiemy: Dzikie zwierzę go pożarło. I zobaczymy, co będzie z jego
snów.
21A

gdy to usłyszał Ruben, wyrwał go z ich ręki i powiedział:
Nie odbierajmy [mu] życia.795 22Ruben powiedział do nich
jeszcze: Nie przelewajcie krwi! Wrzućcie go do tej studni, która
jest na pustyni, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyrwać z ich ręki po to, by go sprowadzić do ojca.

792 A gdy opowiedział [go] ojcu i braciom: brak w G.
793 Wg G: słyszałem ich, jak mówili.
794 ten, ( ַה ָּלזֶ הhallazeh), hl2, por. Rdz 24:65.
795 Nie odbierajmy [mu] życia, לֹא נַ ֶכנּו נָּ ֶפש, tj. nie uderzajmy (l. zabijajmy)

duszy.
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23A

gdy Józef przyszedł do swoich braci, zdarli z Józefa jego
płaszcz,796 płaszcz z rękawami, który miał na sobie, 24i wzięli
go, i wrzucili go do studni. Studnia ta zaś była wyschnięta, nie
było w niej wody. 25A gdy zasiedli, aby zjeść posiłek, podnieśli
swe oczy i zobaczyli — oto karawana Ismaelitów zbliżała się z
Gileadu. Wielbłądy ich niosły korzenie,797 balsam i mirrę —
szły, aby zejść do Egiptu.798
28aSdz 8:24; Dz 7:9

26Wtedy

powiedział Juda do swoich braci: Co za pożytek, że
zabijemy naszego brata i przykryjemy jego krew? 27Chodźcie,
sprzedajmy go799 Ismaelitom, lecz naszej ręki na niego nie podnośmy, bo jest naszym bratem, naszym on ciałem — i posłuchali go bracia. 28Gdy więc przechodzili ci ludzie, Midianici, kupcy, wyciągnęli i podnieśli Józefa ze studni, i sprzedali Józefa
Ismaelitoma za dwadzieścia srebrników,800 ci zaś przyprowadzili Józefa do Egiptu.
29A

gdy Ruben wrócił do studni, oto w studni Józefa nie było
— i rozdarł swoje szaty. 30Następnie wrócił do braci i powiedział: Nie ma chłopca! A ja? Dokąd ja pójdę?
31Wzięli

zatem płaszcz Józefa, zabili koźlątko z kóz i zanurzyli
płaszcz we krwi. 32Potem posłali ten płaszcz z rękawami do
swojego ojca i [kazali] powiedzieć: Znaleźliśmy to! Rozpoznaj,
proszę, czy to płaszcz twojego syna, czy nie?
33I rozpoznał,

i powiedział: To jest płaszcz mojego syna. Dzikie
zwierzę pożarło go, z pewnością rozszarpało Józefa. 34I Jakub
rozdarł swoje szaty i włożył wór na swe biodra, i przez wiele
dni opłakiwał swojego syna. 35I powstali wszyscy jego synowie
i wszystkie jego córki, aby go pocieszyć, ale nie dał się pocie796 jego płaszcz: brak w G S.
797 korzenie, ( נְ כֹאתnech’ot), żywica róży skalnej używana do wyrobu pach-

nideł i kadzideł, Rdz 37:25L.
798 Podobna historia zawarta jest w tekstach z Ugarit z XIV w. p. Chr.
799 G dod.: tym.
800 Z dokumentów mez. z II tys. p. Chr. wynika, że cena za niewolnika waha-

ła się od 15 do 30 sykli. W Kodeksie Hammurabiego mowa jest o 20 syklach, Rdz 37:28L.
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szyć, lecz powtarzał: Tak, w żałobie zejdę do mego syna do
szeolu. I opłakiwał go jego ojciec.
36Midianici801

nikowi803

zaś sprzedali go do Egiptu Potyfarowi,802 urzędfaraona, księciu straży przybocznej.804
Juda i Tamar

1I

a

stało się w tamtym czasie, że odszedł805 Juda od 2 Rdz 24:3; 26:34-35; 28:1
swoich braci i przyłączył się do pewnego człowieka,
Adullamity, imieniem Chira.806 2Tam Juda zobaczył
córkę innego człowieka, Kananejczyka, któremu było
na imię Szua,807 i pojął ją [za żonę],a i wszedł do niej. 3A ona
poczęła i urodziła syna, i nadał mu imię Er.808 4Następnie znów
poczęła i urodziła syna, i nadała mu imię Onan.809 5I [poczęła]

38

801 Wg MT: Medanici, ;מ ָּדנִ ים
ְ wg G Vg: Madianici, por. w. 28.
802 Potyfar, יפר
ַ פֹוט
ִ (potifar), czyli: ten, którego podarował bóg (słońca) Ra,

od egip. p’-di’-p’-’r’. Imię to może być pochodzącym z XIX dynastii
(XIII w. p. Chr.) uwspółcześnieniem imienia o tym samym znaczeniu, tj.
di’di’r‘.
803 urzędnikowi, ( ָּס ִריסsaris), lub: eunuchowi. Określenie to nie musi ozna-

czać osoby pozbawionej zdolności rozrodczych. Może oznaczać dworzanina, urzędnika. Potyfar miał żonę. Na podstawie tekstów ak. można
wnosić, że we wcześniejszym okresie słowo to odnosiło się do wysokich
rangą urzędników lub wojskowych.
804 książę straży przybocznej, ( ַׂשר ַה ַט ָּב ִחיםsar hattabachim), wg G: kuch-

mistrz, ἀρχιμάγειρος.
805 odszedł, וַ יֵ ֶרד, tj. zszedł, co może sugerować podążanie ku obszarom ni-

zinnym. Hebron jest jednym z najwyższych punktów w Kanaanie.
806 Chira, ( ִח ָּירהchirah), czyli: skała (?), Rdz 38:1L.
807 Szua, שּוע
ַ (szua‘), czyli: rządca, Rdz 38:2L.
808 Er, ‘( ֵערer), czyli: obrońca.
809 Onan, ’( אֹונָּ ןonan), czyli: żywotny.
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raz jeszcze, i urodziła syna — i nadała mu imię Szela.810 Przebywał811 zaś w Kezibie, gdy go urodziła.
6Juda

zaś wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której
było na imię Tamar.812 7A był Er, pierworodny Judy, niegodziwy w oczach JHWH, dlatego uśmiercił go JHWH.
8aMt 22:24-25; Łk 20:28

8Wtedy

Juda powiedział do Onana: Wejdź do żony swojego
brata i spełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby wzbudzić nasienie swemu bratu.a813 9Onan wiedział jednak, że nie
będzie jego to nasienie, gdy więc wchodził do żony swego brata, upuszczał [swe nasienie] na ziemię, aby nie dać nasienia
swemu bratu. 10Ale to, co czynił, było złe w oczach JHWH,
dlatego uśmiercił również jego.
11Wtedy

Juda powiedział do Tamar, swojej synowej: Zamieszkaj jako wdowa w domu swego ojca, aż podrośnie Szela, mój
syn. Bo powiedział: Oby nie umarł również on, jak jego bracia.
I poszła Tamar, i mieszkała w domu swego ojca.
12Upłynęło

[potem] wiele dni i zmarła córka Szuy, żona Judy.
Gdy Juda odbył po niej żałobę, ruszył [w górę] do Timny, do
tych, którzy strzygli jego owce, on i Chira, jego przyjaciel z
Adullam. 13I doniesiono Tamar: Oto twój teść idzie do Timny,
aby strzyc swoje owce. 14Wtedy zdjęła z siebie szaty wdowy,
zakryła się chustą i owinęła się, i usiadła u wejścia do Enaim,814
które [leży] przy drodze do Timny, bo widziała, że Szela dorósł,
a nie dano mu jej za żonę.
15A

gdy Juda ją zobaczył, uznał ją za nierządnicę, gdyż zakryła
swą twarz. 16Zboczył więc ku niej przy drodze i powiedział:
810 Szela, ( ֵש ָּלהszelah), czyli: (1) cichy; (2) prośba.
811 przebywał: wg G: przebywała, αὐτὴ δὲ ἦν.
812 Tamar, ( ָּת ָּמרtamar), czyli: palma.
813 We frg. mowa o lewiracie (od łac. levir, szwagier), zwyczajowym prawie

ludów Wschodu, zobowiązującym do poślubienia wdowy po bracie w celu zapewnienia ciągłości rodu. Jako prawo ujmuje to Pwt 25:5-10; zob.
też Rt 1:11-13 (Rdz 38:7L).
814 Lub: u ujść źródeł, ב ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם.
ְ
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Pozwól, proszę, że wejdę do ciebie — bo nie wiedział, że jest
ona jego synową. I odpowiedziała: Co mi dasz za to, że wejdziesz do mnie? 17I powiedział: Sam ci poślę małą kózkę ze
stada. Ona na to: Tylko gdy dasz zastaw do czasu swego posłania. 18I zapytał: Co ma być zastawem, który mam ci dać? A ona
powiedziała: Twoja pieczęć, plecionka815 i laska, którą masz w
swoim ręku. I dał jej, i wszedł do niej, i poczęła z niego.
19Potem wstała i odeszła, zdjęła też z siebie swoją zasłonę i
przywdziała szaty swego wdowieństwa.
20I posłał

Juda młodą kózkę za pośrednictwem swego przyjacie- 21 Pwt 23:18; Oz 4:14
la z Adullam, aby odebrać zastaw z ręki tej kobiety, ale jej nie
znalazł. 21I rozpytywał mężczyzn z jej miejsca: Gdzie jest ta
kobieta świątynnaa816 z Enaim przy drodze? Ci odpowiadali:
Nie było tu kobiety świątynnej.
22Wrócił

zatem do Judy i powiedział mu: Nie znalazłem jej, a
też mężczyźni z tego miejsca powiedzieli: Nie było tu kobiety
świątynnej. 23Wtedy Juda powiedział: Niech sobie to zatrzyma,
abyśmy nie stali się pośmiewiskiem. Oto posłałem to koźlątko,
lecz ty jej nie znalazłeś.
24Po

upływie około trzech miesięcy doniesiono Judzie: Tamar,
twoja synowa, dopuściła się nierządu, a przy tym też z nierządu
poczęła. Wtedy Juda powiedział: Wyprowadźcie ją i spalcie!
25A

gdy była ona wyprowadzana, posłała ona do swego teścia i
[kazała] powiedzieć: Poczęłam ja z mężczyzny, do którego to
należy. I dodała: Rozpoznaj, proszę, czyja to pieczęć, plecionki817 oraz laska?

815 plecionka, ( ָּפ ִתילpatil), lub: sznur, (złoty) łańcuszek; wg G: naszyjnik,

ὁρμίσκος.
816 kobieta świątynna, ( ְק ֵד ָּשהqedeszah), lub: kapłanka, Rdz 38:21L.
817 plecionki, ילים
ִ ( ְפ ִתpetilim), lm; być może dla podkreślenia znaczenia; w G

lp ὁρμίσκος, jak w Rdz 38:18.

a

str. 124; Księga Rodzaju

Przekład dosłowny

26Juda

rozpoznał je i powiedział: Jest sprawiedliwsza ode mnie,
bo nie dałem jej mojemu synowi Szeli.818 Potem już więcej jej
nie poznał.
29aRt 4:18-22

27I

stało się w czasie jej porodu, że oto w jej łonie były bliźnięta. 28A przy jej porodzie, [jedno] wysunęło rękę. I wzięła położna, i przewiązała jego rękę szkarłatem, mówiąc: Ten wyszedł
pierwszy. 29Ale stało się, gdy cofnął swą rękę, że oto wyszedł
jego brat. I powiedziała: Jak ty sobie utorowałeś przejście? I
[właśnie] nadano mu imię Peres.a819 30A potem wyszedł jego
brat, na którego ręce była nić szkarłatu — i nadano mu imię
Zerach.820
Józef na służbie u Potyfara

39
2aDz 7:9
6aRdz 29:17

1Józef

zaś został przyprowadzony do Egiptu.821 A
Potyfar, urzędnik822 faraona, książę straży przybocznej,823 Egipcjanin,824 kupił go z ręki Ismaelitów, którzy go tam przywiedli.

2A

JHWH był z Józefem, tak że był człowiekiem, któremu
[wszystko] się udaje,825 i był w domu swego pana Egipcjanina.a
3Jego pan widział, że JHWH jest z nim, i że wszystkiemu, co on
czyni, JHWH — w jego ręku — zapewnia powodzenie. 4I zna-

818 Względność w moralności, Rdz 38:26L.
819 Peres, ( ָּפ ֶרץperets), czyli: przejście, wyłom.
820 Zerach, ( זֶ ַרחzerach), czyli: (1) szkarłatna nitka, od bab. i aram.; (2)

błyszczący.
821 Józef został przyprowadzony do Egiptu za rządów XII Dynastii (ok. 1900

lub 1730 r. p. Chr. w zależności od datowania), być może u szczytu potęgi tego państwa.
822 Lub: eunuch.
823 książę, ( ַׂשרsar), lub: dowódca (straży przybocznej); wg G: kuchmistrz,

ἀρχιμάγειρος.
824 Egipcjanin, איש ִמ ְצ ִרי.
ִ
825 Lub: któremu dobrze wiedzie się we wszystkim.
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lazł Józef łaskę w jego oczach, i służył mu.826 Ustanowił go
nawet zarządcą swego domu i wszystko, co827 należało do niego, przekazał w jego rękę. 5I było tak, że od chwili, gdy ustanowił go zarządcą swego domu wraz ze wszystkim, co do niego
należało, JHWH błogosławił domowi Egipcjanina ze względu
na Józefa i błogosławieństwo JHWH spoczywało na wszystkim,
co należało do niego w domu i na polu. 6Pozostawił więc
wszystko, co do niego należało, w ręce Józefa i nie wiedział już
o niczym, poza chlebem, który spożywał. A Józef był bardzo
przystojny i piękny z wyglądu.a
7I

stało się po tych wydarzeniach, że żona jego pana podniosła
swe oczy na Józefa i powiedziała: Połóż się ze mną! 8Lecz odmawiał i mówił żonie swego pana: Oto mój pan nie wie przy
mnie,828 co się dzieje w domu,829 i wszystko, co należy do niego, przekazał w moją rękę. 9On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, i nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty
jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tę wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciw Bogu? 10I mimo że namawiała Józefa
dzień w dzień, nie słuchał jej i nie chciał się przy niej położyć
ani z nią być.
11Pewnego

jednak dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swą
pracę, a nie było tam w domu nikogo z domowników,
12uchwyciła się go za jego szatę, mówiąc: Połóż się ze mną!
Lecz on zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł, i wyszedł na
zewnątrz. 13A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i
uciekł830 na zewnątrz, 14zwołała swoich domowników i powiedziała im: Patrzcie, sprowadził nam Hebrajczyka, aby pozwalał
sobie z nami! Przyszedł do mnie, aby położyć się ze mną, lecz
zaczęłam krzyczeć głosem wielkim, 15i gdy usłyszał, że podnio-

826 Tj. był on jego osobistym służącym.
827 PS i mss GK dodają אשר, pod. G.
828 PS dod.: o niczym, מאמה, zob. w. 6.
829 PS dod.: w jego (domu).
830 PS G S i klkn Mss dod.: i wyszedł.
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słam mój głos i krzyczę, zostawił przy mnie swoją szatę i
uciekł, i wyszedł na zewnątrz!
16I

położyła jego szatę przy sobie do przybycia pana do swego
domu. 17Wtedy opowiedziała mu według tych słów, mówiąc:
Przyszedł do mnie ten niewolnik, Hebrajczyk, którego nam
sprowadziłeś, aby zabawić się ze mną. 18Lecz gdy podniosłam
swój głos i zaczęłam krzyczeć, zostawił przy mnie swą szatę i
uciekł831 na zewnątrz.
19I

stało się, gdy jego pan usłyszał słowa swej żony, które mu
powiedziała, mówiąc: W ten to sposób postąpił ze mną twój
niewolnik, zapłonął jego gniew. 20Pojmał go więc pan Józefa i
oddał do Okrągłego Domu,832 do miejsca, gdzie byli trzymani
więźniowie królewscy — i był tam w Okrągłym Domu.
21Lecz

JHWH był z Józefem tak, że zjednał sobie łaskę i zapewnił mu życzliwość księcia Okrągłego Domu. 22Stąd książę
Okrągłego Domu przekazał w ręce Józefa wszystkich więźniów,
którzy byli w Okrągłym Domu, i czynili tam wszystko, co on
zezwalał czynić.833 23Książę Okrągłego Domu nie musiał wcale
doglądać tego, co przekazał w jego rękę, gdyż JHWH był z nim,
i wszystkiemu, co on czynił, JHWH zapewniał powodzenie.
Józef i sny współwięźniów
1Po

tych wydarzeniach zgrzeszyli przeciw swojemu
panu, królowi Egiptu, podczaszy króla Egiptu i piekarz. 2Faraon rozgniewał się na obu swoich urzędników,834 na księcia podczaszych i na księcia piekarzy,
3i oddał ich pod straż w domu księcia straży przybocznej, w
Okrągłym Domu, w miejscu, gdzie był więziony Józef. 4I książę

40

831 G S i klk Mss dod.: i wyszedł.
832 Okrągłego Domu, ( ֵבית ַהס ַֹהרbet hassohar), lub: do okrągłego pałacu, do

okrągłej baszty l. wieży, rotundy. Wyrażenie tylko w Rdz 39:21-23; 40:3,
5. Miejsce to było też pod zarządem Potyfara, zob. Rdz 40:3, 7; 41:10.
833 Lub: i był odpowiedzialny za wszystko, co czynili.
834 Lub: eunuchów.
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straży przybocznej przydzielił im Józefa, i usługiwał im, a byli
pod strażą przez pewien czas.
5I

mieli sen oni obaj, każdy własny sen, jednej nocy, każdy
według znaczenia własnego snu, podczaszy i piekarz, którzy
[służyli] królowi Egiptu i którzy pozostawali pod strażą w
Okrągłym Domu. 6Rano zaś przyszedł do nich Józef, spojrzał
na nich, a oto oni byli przygnębieni. 7Zapytał więc urzędników835 faraona, którzy byli z nim pod strażą w domu jego pana:
Dlaczego wasze oblicza są dziś ponure? 8I odpowiedzieli mu:
Mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by [nam] go wyłożył. Wówczas powiedział im Józef: Czy nie do Boga należą wykłady?
Opowiedzcie [je], proszę, mnie!
9Wtedy

książę podczaszych opowiedział swój sen Józefowi:
[Widziałem] w moim śnie — oto winorośl przede mną, 10a na
winorośli trzy pędy. I gdy puściła pąki, zakwitł kwiat [i] dojrzały jej kiście winogron. 11A w moim ręku był puchar faraona. I
wziąłem winogrona, i wycisnąłem je do pucharu faraona, i dałem puchar w dłoń faraona.
12A

Józef mu powiedział: Taki jest jego wykład: trzy pędy, to
trzy dni. 13Za trzy dni faraon podniesie twą głowę836 i przywróci ci twoje stanowisko, i [znów] będziesz podawał puchar faraona w jego rękę zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, gdy byłeś
jego podczaszym. 14Tylko837 pamiętaj o mnie, gdy już będzie ci
się dobrze powodziło, i wyświadcz mi łaskę, i wspomnij o mnie
przed faraonem, i spraw, bym wyszedł z tego domu. 15Bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie
zrobiłem nic [złego], za co miano by mnie umieszczać w tym
lochu.

835 Lub: eunuchów.
836 podniesie twą głowę, אשָך
ֶ ֹ יִ ָּשא ַפ ְרעֹה ֶאת־ר: idiom: (1) wyróżni cię; w tym

przypadku ma dwojakie znaczenie. Odnosi się też do „wyróżnienia” piekarza wyrokiem śmierci, zob. Rdz 40:19; (2) dokona spisu ludzi, zob. Lb
1:2; 4:2.
837 tylko, ( ִכי ִאםki im), skrócona forma: nie pragnę niczego więcej niż, Rdz

40:14L.
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16A

gdy książę piekarzy zobaczył, że dobrze [to] wyłożył, powiedział do Józefa: Ja też widziałem w moim śnie — oto na
mojej głowie trzy kosze wypieków z białej mąki.838 17A w koszu najwyższym były najróżniejsze wypieki, jakie jada faraon
— lecz wyjadało je ptactwo z kosza, znad mojej głowy.
18I

odpowiedział Józef: Oto jego wykład: Trzy kosze, to trzy
dni. 19Za trzy dni faraon podniesie twoją głowę znad ciebie, to
znaczy powiesi cię na drzewie i ptactwo będzie wyjadać z ciebie twoje ciało.
20I

stało się w trzecim dniu, w dniu urodzin faraona,839 że wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług i podniósł głowę księcia podczaszych oraz głowę księcia piekarzy pośród swoich
sług. 21I przywrócił księcia podczaszych na jego stanowisko —
i podawał puchar w dłoń faraona, 22a księcia piekarzy powiesił
zgodnie z wykładem Józefa. 23Lecz książę podczaszych nie
pamiętał o Józefie, ale zapomniał o nim.
Józef i sen faraona
1Po

upływie dni dwóch lat840 faraon śnił, że oto stoi
nad Nilem 2i oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych
z wyglądu i tłustych na ciele, i pasło się w zaroślach.
3Lecz oto siedem innych krów wyszło za nimi z Nilu,
brzydkich z wyglądu i wychudłego ciała, i stanęło obok tamtych
krów nad brzegiem Nilu. 4I pożarły krowy brzydkie z wyglądu i
wychudłego ciała siedem krów pięknych z wyglądu i tłustych
— tu obudził się faraon.

41
5A

gdy zasnął, śnił znowu: Oto siedem kłosów wyrastało z jednej łodygi, zdrowych i dorodnych. 6A oto za nimi pięło się siedem kłosów lichych i wysuszonych wiatrem wschodnim. 7Te

838 wypieków z białej mąki, ( ח ִֹריchori), hl: określenie wysnute z tekstów

Ebla, Rdz 40:16L.
839 Być może: urodzin jako faraona, czyli rocznica objęcia panowania. Z

okazji urodzin lub rocznic panowania mogło dochodzić do amnestii.
840 dni dwóch lat, שנָּ ַתיִ ם יָּ ִמים:
ְ idiom: dwóch pełnych lat, Rdz 41:1L.

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 129

liche kłosy pochłonęły siedem kłosów zdrowych i pełnych — tu
obudził się faraon, a oto był to sen.
8I

stało się rano, że był zaniepokojony w duchu, i posłał, i wezwał wszystkich wróżbitów841 Egiptu i wszystkich jego mędrców — i opowiedział im faraon swoje sny.842 Nie było jednak
nikogo, kto mógł je843 wyłożyć faraonowi. 9Wtedy do faraona
przemówił książę podczaszych: Przypominam dziś sobie moje
grzechy. 10Faraon rozgniewał się na swoich służących i oddał
mnie pod straż w domu księcia straży przybocznej, mnie i księcia piekarzy. 11Wtedy, jednej nocy, mieliśmy sen. Każdy z nas
miał sen mający swe własne znaczenie. 12A był tam z nami
młody Hebrajczyk, sługa844 księcia straży przybocznej, i opowiedzieliśmy mu [je], i wyłożył nam nasze sny, każdy zgodnie z
jego znaczeniem. 13Potem stało się tak, jak nam wyłożył: Mnie
przywrócono na urząd, a jego powieszono.
14Posłał

Kpł 14:9; Lb 6:9; 2Sm
zatem faraon i wezwał Józefa, i prędko wyprowadzono 14
10:4
go z lochu. A gdy ogoliła się i zmienił szaty, przyszedł do faraona. 15Wtedy faraon powiedział do Józefa: Miałem sen, a nie ma
nikogo, kto by go wyłożył. Ale usłyszałem o tobie, że gdy usłyszysz sen, potrafisz go wyłożyć.845 16Wówczas Józef odpowiedział faraonowi: To nie ode mnie — Bóg odpowie846 w [sprawie] pokoju faraona.

17Wtedy

faraon powiedział do Józefa: Oto ja w moim śnie stałem nad brzegiem Nilu. 18I oto z Nilu wyszło siedem krów tłustych na ciele i o pięknych kształtach, i pasło się w zaroślach.
841 wróżbita, ( ַח ְרטֹםchartom).
842 swoje sny, ת־חֹלמֹו
ֲ א,
ֶ tj. swój sen MT; w PS lm.
843 Wg G: to, αὐτό.
844 Lub: niewolnik.
845 Lub: wystarczy, że usłyszysz sen, a możesz go wyłożyć.
846 To nie ode mnie — Bóg odpowie, יַענֶ ה
ֲ ֹלהים
ִ ב ְל ָּע ָּדי ֱא:
ִ (1) Wg PS: Poza

Bogiem nie będzie oznajmiony (pokój faraonowi), יֵענֶ ה
ָּ א
ֹ ;ב ְל ֲע ֵדי אלהים ל
ִ
(2) pod. G: poza Bogiem nie zostanie odpowiedziane ratunkiem (l. zbawieniem) faraona, ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ τῷ Φαραω εἶπεν ἄνευ τοῦ θεοῦ
οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραω.

a
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19A

potem oto wyszło za nimi siedem innych krów, bardzo
chudych, o brzydkich kształtach i o wychudłym ciele. Tak wycieńczonych jak te nie widziałem w całej ziemi egipskiej. 20I
pożarły krowy chude i brzydkie siedem pierwszych krów tłustych. 21A choć dostały się do ich wnętrza, nikt by nie poznał,
że dostały się do nich, bo ich wygląd był tak samo brzydki, jak
na początku. Wtedy obudziłem się. 22Potem zobaczyłem w moim śnie847 — oto siedem kłosów wyrastało z jednej łodygi, pełnych i dorodnych. 23A za nimi oto pięło się siedem kłosów lichych, wysuszonych przez wiatr wschodni. 24I pochłonęły kłosy
liche siedem kłosów dorodnych — i opowiedziałem [to] wróżbitom, lecz nikt mi niczego nie wyjaśnił.
25Wtedy

Józef powiedział do faraona: Sen faraona jest [w wymowie] jeden. Bóg oznajmia faraonowi to, co zamierza uczynić.
26Siedem krów pięknych, to siedem lat, i siedem kłosów dorodnych, to też siedem lat — bo to [co do znaczenia] jeden sen.
27A siedem krów chudych i brzydkich, które wyszły za nimi, to
siedem lat, i siedem kłosów lichych, wysuszonych przez
wschodni wiatr, to będzie siedem lat — głodu. 28To sprawa, o
której powiedziałem faraonowi, że Bóg oznajmia faraonowi to,
co zamierza uczynić. 29Oto nadchodzi siedem lat wielkiego
dostatku w ziemi egipskiej. 30Po nich jednak nastąpi siedem lat
głodu i zapomni się o całym dostatku w ziemi egipskiej, i głód
wyniszczy ziemię. 31I nie będzie się [już] wiedziało, [co to]
dostatek, z powodu tego głodu potem, gdyż będzie bardzo ciężki. 32A że sen został powtórzony faraonowi dwukrotnie, to [dlatego], że ta rzecz została postanowiona przez Boga i Bóg ją
niezwłocznie wykona.
33Teraz

więc niech się faraon rozejrzy za rozsądnym i mądrym
człowiekiem i postawi go nad ziemią egipską. 34Niech faraon
[to] zrobi848 — i niech ustanowi namiestników nad ziemią i

847 Wg G: I zobaczyłem ponownie, καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου,
848 W PS juss.
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odkłada piątą część plonów849 w ziemi egipskiej przez siedem
lat obfitości. 35Niech nagromadzą wszelkiej żywności w tych
nachodzących dobrych latach i naskładają ziarna pod ręką faraona — żywności w miastach — i przechowują ją.850 36Żywność
ta będzie zapasem dla ziemi na siedem lat głodu, które nastaną
w ziemi egipskiej, a ziemia nie zostanie zniszczona przez głód.
Józef namiestnikiem Egiptu
37I

Wj 31:3; Sdz 3:10; 1Sm
dobrze wyglądała ta rzecz w oczach faraona oraz wszystkich 38
16:13
jego sług. 38Powiedział więc faraon do swoich sług: Czy znaj- 40 Dz 7:10
dziemy człowieka jak ten — w którym byłby Duch Boży?a
39Powiedział też faraon do Józefa: Skoro Bóg oznajmił ci to
wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty.
40Ty będziesz nad moim domem i twoim ustom będzie z pocałowaniem posłuszny851 cały mój lud, tylko tronem będę większy
od ciebie.a 41I [dalej] powiedział faraon do Józefa: Zobacz,
stawiam cię nad całą ziemią egipską.852 42I zdjął faraon sygnet
ze swojej ręki, i włożył go na rękę Józefa, i kazał go odziać w
szaty z delikatnego płótna, i włożył złoty łańcuch na jego szyję.
43Kazał go też obwozić drugim rydwanem, który posiadał, i
wołano przed nim: Na kolana! Tak postawił go nad całą ziemią
egipską.
a

a

44Następnie

powiedział faraon do Józefa: Ja jestem faraonem,
lecz bez ciebie nikt nie podniesie swojej ręki ani nogi w całej
ziemi egipskiej. 45I nadał faraon Józefowi imię Safenat-

849 i odkłada piątą część plonów, ( וְ ִח ֵמשwechimmesz), pod. G: καὶ

ἀποπεμπτωσάτωσαν πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς: i niech zorganizuje, Rdz
41:34L.
850 Lub: i strzegą jej.
851 twoim ustom będzie z pocałowaniem posłuszny, ל־ע ִמי
ַ ל־פיָך יִ ַשק ָּכ
ִ וְ ַע:

idiom: twoim rozkazom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud, zob.
Ps 2:11 (קּו־בר ֶפן־יֶ ֱאנַ ף
ַ )נַ ְש, choć może metateza, tj.  ישקzamiast יקשב, por.
ὑπακούσεται G.
852 Obowiązki związane z takim stanowiskiem potwierdzają odkrycia archeo-

logiczne, Rdz 41:40L.
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Paneach,853 i dał mu za żonę Asenat,854 córkę Poti-Fery,855
kapłana z On — i wyszedł Józef nad ziemię egipską.856
46Józef

zaś miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem,
królem Egiptu. Potem wyszedł Józef sprzed oblicza faraona i
przemierzał całą ziemię egipską.
47A

ziemia przynosiła przez siedem lat obfitość garściami. 48I
gromadził wszelką żywność przez siedem lat,857 które były w
ziemi egipskiej, i składał żywność w miastach; żywność z pola,
które otaczało dane miasto, składał w jego obrębie. 49I nagromadził Józef zboża jak piasku morskiego, bardzo wiele, aż przestano je mierzyć, bo nie miało miary.
50A

zanim nastał rok głodu, urodzili się858 Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Poti-Fery, kapłana z
On.859 51I nadał Józef swojemu pierworodnemu imię Manasses,860 bo — [jak] powiedział — Bóg mi pozwolił zapomnieć o
wszelkiej mej udręce i o całym domu mego ojca. 52A drugiemu
nadał imię Efraim,861 bo — [jak] powiedział — Bóg sprawił, że
zaowocowałem w ziemi mojej niedoli.
40aDz 7:11

853 Safenat-Paneach, ( ָּצ ְפנַ ת ַפ ְענֵ ַחtsafenat pa‘neach), od egip. tsapnetef ‘onh,

czyli: (1) bóg mówi i on żyje; (2) Bóg powiedział: On będzie żył; (3)
człowiek, którego on zna; (4) Józef, ’Ip-‘ankh, Rdz 41:45L.
854 Asenat, ’( ָּא ְסנַ תasenat), od egip.: należąca do bogini Net (czczonej w

delcie Nilu), Rdz 41:45L.
855 Poti-Fera, פֹוטי ֶפ ַרע
ִ (poti-fera), od egip. P’-di-p’-R’, czyli: ten, którego

dał bóg Ra (opiekun Nilu).
856 i wyszedł Józef nad ziemię egipską: brak w G.
857 PS dod.: w których był urodzaj, ;הש׳ אשר ָּהיָּה ַה ָּש ָּבע
ַ podobnie G: ἐν οἷς

ἦν ἡ εὐθηνία.
858 urodzili się PS G; urodził się MT.
859 Tj. Heliopolis.
860 Manasses, ( ְמנַ ֶשהmenaszszeh), czyli: zapomnienie (ptc. pi).
861 Efraim, ’( ֶא ְפ ָּריִ םefraim), czyli: wielce zaowocowałem l. moja podwójna

obfitość, l. podwójny urodzaj, l. płodność.

Przekład dosłowny

Księga Rodzaju, str. 133

53A

gdy skończyło się siedem lat urodzaju, który był w ziemi
egipskiej, 54rozpoczęło się siedem lat głodu,a by nadejść zgodnie z tym, co powiedział Józef. I nastał głód we wszystkich
ziemiach, lecz w całej ziemi egipskiej był chleb. 55A gdy
zgłodniała cała ziemia egipska, lud zawołał do faraona o chleb.
Wtedy faraon powiedział całemu Egiptowi: Idźcie do Józefa i
czyńcie, co wam powie. 56Głód był natomiast na całym obliczu
ziemi. Wtedy Józef otworzył wszystko, spichlerze ziarna862 [i
to], co było w nich, i sprzedawał Egiptowi, szczególnie że głód
w ziemi egipskiej się wzmagał. 57Z całej też ziemi863 schodzili
się do Egiptu — na zakupy, do Józefa, gdyż głód na całej ziemi
był srogi.
Pierwsze spotkanie Józefa z braćmi
1A

gdy Jakub zobaczył, że w Egipcie jest zboże, po- 2 Dz 7:12
wiedział do swoich synów: Dlaczego oglądacie się na
siebie?864 2I dodał: Oto słyszałem, że w Egipcie jest
zboże. Zejdźcie tam i kupcie nam [je] stamtąd, abyśmy
żyli, a nie umarli.a

42
3Zeszli

a

więc bracia Józefa — dziesięciu — aby zakupić zboże 6 Rdz 37:7
w Egipcie. 4Lecz Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał z
jego braćmi, bo powiedział: Żeby go nie spotkało nieszczęście.
5I przybyli synowie Izraela, by wśród innych przychodzących
zakupić [zboże], gdyż głód był [też] w ziemi Kanaan.
6A

Józef, on właśnie był władcą865 ustanowionym nad ziemią
[egipską]. On był sprzedawcą866 [zboża] dla całego ludu ziemi,
więc gdy bracia Józefa przyszli, jemu pokłonili się twarzami do
ziemi.a

862 spichlerze ziarna, א ְֹצרֹות ַבר, za BHS.
863 Wg PS: ziemi, ;ה ֲא ָּרצֹות
ָּ G: wszystkich okolic, πᾶσαι αἱ χῶραι.
864 Dlaczego oglądacie się na siebie, ( ָּל ָּמה ִת ְת ָּראּוlamma titra’u), idiom:

dlaczego zwlekacie, por. τί ῥᾳθυμεῖτε G.
865 władcą, ( ַש ִליטszalit), por. Kzn 7:19; 8:8; 10:5, Rdz 42:6L.
866 Lub: dostawcą.

a
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7A

Józef zobaczył swoich braci, poznał ich, ale im dał się poznać jako obcy i rozmawiał z nimi szorstko. Powiedział do nich:
Skąd przybyliście? Odpowiedzieli: Z ziemi Kanaan, aby zakupić żywność. 8A choć Józef poznał swoich braci, oni go nie
poznali. 9I przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o
nich. I powiedział do nich: Szpiegami jesteście! Przyszliście
zobaczyć nieosłonięte miejsca tej ziemi.
10A

oni powiedzieli do niego: Nie, panie, lecz867 twoi słudzy
przybyli kupić żywność. 11Jesteśmy wszyscy synami jednego
człowieka. Jesteśmy uczciwi. Twoi słudzy nie są szpiegami.
12Lecz

on powiedział do nich: Nie, raczej przyszliście zobaczyć
nieosłonięte miejsca tej ziemi. 13Wtedy powiedzieli: Było nas,
twoich sług, dwunastu braci. Jesteśmy my synami jednego
człowieka868 w ziemi Kanaan, a oto najmłodszy jest teraz z
naszym ojcem, a jednego nie ma.
14Wtedy

Józef powiedział do nich: Jest tak, jak wam powiedziałem: Jesteście szpiegami! 15Przez to zostaniecie sprawdzeni
i, jak żyje faraon, nie wyjdziecie stąd, póki nie przyjdzie tu
wasz najmłodszy brat. 16Wyślijcie jednego z was, weźcie swojego brata, a wy zostaniecie uwięzieni, i zostaną sprawdzone
wasze słowa, czy jest z wami prawda, a jeśli nie, to — jak żyje
faraon — że jesteście szpiegami.
17Potem

usunął ich do więzienia na trzy dni. 18A trzeciego dnia
powiedział do nich Józef: Zróbcie tak, jeśli chcecie żyć — ja
[też] boję się Boga — 19[otóż] jeśli jesteście uczciwi, to niech
jeden wasz brat pozostanie zamknięty w domu waszego uwięzienia, a wy idźcie, zanieście zboże [dla zaspokojenia] głodu
waszych domów. 20Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego waszego brata, a potwierdzą się wasze słowa i nie umrzecie. I tak uczynili.
21Ale

mówili jeden do drugiego: Naprawdę jesteśmy winni
wobec naszego brata, bo widzieliśmy udrękę jego duszy; gdy
nas błagał o łaskę, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszła na nas
867 lecz: brak w PS G S.
868 Jesteśmy my synami jednego człowieka: brak w G.
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ta udręka. 22A Ruben odezwał się do nich: Czy nie mówiłem do
was: Nie grzeszcie przeciw chłopcu? Lecz nie usłuchaliście! A
oto teraz domagają się od nas jego krwi. 23Lecz oni nie wiedzieli, że Józef [to] rozumie, bo tłumacz pośredniczył między
nimi. 24Wtedy odwrócił się od nich i rozpłakał się, a potem
wrócił do nich, rozmawiał z nimi i wziął spośród nich Symeona,
i związał go na ich oczach.
Powrót braci do Kanaanu
25Następnie

Józef rozkazał, aby napełniono ich naczynia zbożem i zwrócono im pieniądze, każdemu do jego wora, i aby
dano im żywność na drogę — i tak też im uczyniono. 26Potem
włożyli swoje zboże na osły i odeszli stamtąd.
27A

gdy jeden z nich rozwiązał swój wór, aby dać obrok swemu
osłu w gospodzie, zobaczył swe pieniądze, że oto były u otworu
jego worka. 28I powiedział do swoich braci: Zwrócono mi pieniądze! Oto są869 w moim worku. I przestraszyli się,870 i drżeli
jeden wobec drugiego, mówiąc: Cóż to nam Bóg uczynił?
29A

gdy przybyli do Jakuba, swego ojca, do ziemi Kanaan,
opowiedzieli mu o wszystkim, co ich spotkało: 30Ten człowiek,
pan tej ziemi, rozmawiał z nami szorstko i wziął nas871 za
szpiegów [przybyłych] do [jego] ziemi. 31I powiedzieliśmy mu:
Jesteśmy uczciwi, nie jesteśmy szpiegami. 32Było nas dwunastu, jesteśmy braćmi,872 synami naszego ojca, jednego już nie
ma, a najmłodszy jest teraz z naszym ojcem w ziemi Kanaan.
33Wtedy powiedział nam ten człowiek, pan tej ziemi: Po tym
poznam, że jesteście uczciwi: Zostawcie u mnie jednego waszego brata, weźcie [zboże dla zaspokojenia]873 głodu waszych
domów i idźcie, 34lecz przyprowadźcie do mnie waszego naj869 PS Tg dodają: one,  ;הּואpod. G S.
870 i przestraszyli się, וַ יֵ ֵצא ִל ָּבם: idiom: i wyszły im serca.
871 G dod.: pod straż (jako szpiegów), ἐν φυλακῇ.
872 Wg PS: jesteśmy dwunastoma braćmi; pod. G: δώδεκα ἀδελφοί ἐσμεν

υἱοὶ.
873 G dod.: a zakup zboża, τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας.
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młodszego brata, a przekonam się, że nie jesteście szpiegami,
ale że jesteście uczciwi, i oddam wam waszego brata, i będziecie mogli poruszać się874 po tej ziemi.
35A

gdy opróżniali oni swoje wory, oto sakiewka z jego pieniędzmi była w worze każdego. I zobaczyli sakiewki ze swoimi
pieniędzmi, oni i ich ojciec, i przestraszyli się.
36Wtedy

powiedział do nich Jakub, ich ojciec: Osierociliście
mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona — i Beniamina chcecie
zabrać! Wszystko jest przeciwko mnie!
37A

Ruben powiedział do swego ojca: Możesz uśmiercić dwóch
moich synów, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Przekaż go
w moją rękę, a ja zwrócę go tobie. 38Lecz on powiedział: Nie
pójdzie mój syn z wami, bo jego brat umarł, a on jeden pozostał. Jeśli spotka go nieszczęście w drodze, którą pójdziecie,
doprowadzicie moją siwiznę w bólu do szeolu.
Powrót braci z Beniaminem

43

1Jednak

głód w [ich] ziemi był srogi. 2I stało się, kiedy
skończyli jeść zboże, które przynieśli z Egiptu, że
powiedział do nich ich ojciec: Zakupcie875 nam znów
trochę żywności!

3Wtedy

powiedział do niego Juda: Człowiek ten wyraźnie nam
oświadczył:876 [Nawet] nie zobaczycie mojej twarzy, jeśli zabraknie z wami waszego brata. 4Jeśli poślesz z nami naszego
brata, pojedziemy877 i zakupimy ci żywności. 5A jeśli nie poślesz, nie pojedziemy, bo człowiek ten powiedział nam: Nie
zobaczycie mojej twarzy, jeśli zabraknie z wami waszego brata.
6A

Izrael powiedział: Dlaczego wyrządziliście mi taką krzywdę,
mówiąc temu człowiekowi, że macie jeszcze brata? 7I odpowie874 Lub: handlować, ( ִת ְס ָּחרּוtischaru).
875 Lub: wróćcie [tam] i zakupcie.
876 wyraźnie nam oświadczył, ה ֵעד ֵה ִעד ָּבנּו,
ָּ lub: wyraźnie nam poradził l.

wyraźnie nas przestrzegł.
877 Lub: zejdziemy, נֵ ְר ָּדה.
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dzieli: Człowiek ten dokładnie wypytywał o nas i o naszych
krewnych. Pytał: Czy żyje jeszcze wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata? Odpowiadaliśmy więc na te pytania. Skąd mogliśmy
wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie waszego brata?
8Potem

powiedział Juda do Izraela, swego ojca: Poślij chłopca
ze mną. Powstańmy zaraz i wyruszmy — i przeżyjmy zamiast
umrzeć, zarówno my, jak i ty, i nasze dzieci. 9Ja ręczę, z mojej
ręki szukaj jego zwrotu. Jeśli nie sprowadzę go do ciebie i nie
stawię go przed tobą, będzie na mnie ciążył grzech wobec ciebie po wszystkie dni. 10Bo gdybyśmy nie zwlekali, do teraz
wrócilibyśmy już dwukrotnie.
11Wtedy

powiedział do nich Izrael, ich ojciec: Jeśli tak, to tak 14 Rdz 17:1
zróbcie. Weźcie w swoje naczynia [coś] z najlepszych płodów
tej ziemi i przynieście temu człowiekowi w darze: trochę balsamu i trochę miodu, korzeni i mirry, orzechów i migdałów. 12I
zapłatę weźcie podwójną w swoje ręce, i pieniądze zwrócone
wam na wierzchu waszych worów weźcie znowu w swoje ręce
— może to była pomyłka. 13Weźcie też waszego brata i powstańcie, wróćcie do tego człowieka. 14A Bóg Wszechmocnya
niech was obdarzy miłosierdziem wobec tego człowieka, aby
wypuścił wam tamtego878 waszego brata i Beniamina, a ja, jeśli
mam być osierocony, to niech będę osierocony.
15Wzięli

więc ci mężczyźni ten dar, wzięli w swe ręce też podwójne pieniądze oraz Beniamina — i powstali, zeszli do Egiptu i stanęli [tam] przed Józefem.
16A

gdy Józef zobaczył z nimi Beniamina,879 powiedział do
tego, który był nad jego domem: Wprowadź tych ludzi do domu
i zabij jakąś sztukę [bydła] i przygotuj, bo ci ludzie będą ze mną
jedli w południe. 17I uczynił ten człowiek to, co mu powiedział
Józef, i wprowadził tych ludzi do domu Józefa.
18I

przestraszyli się ci ludzie, że wprowadzono ich do domu
Józefa, i powiedzieli: Z powodu pieniędzy zwróconych nam do
878 tamtego, ’( ַא ֵחרachar): wg PS: jednego, ( האחדha’achad), pod. G, τὸν

ἕνα.
879 Wg PS: ich i Beniamina, pod. G.

a
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naszych worków na początku, zostaliśmy my tu wprowadzeni
— aby napadli na nas, rzucili się na nas i wzięli nas za niewolników wraz z naszymi osłami.
19Podeszli

więc do człowieka, który był nad domem Józefa, i
przemówili do niego u wejścia do domu. 20Powiedzieli: O, panie, prawda, że już na początku zeszliśmy [tu] zakupić żywność.
21I stało się, gdy weszliśmy do gospody i rozwiązaliśmy nasze
worki, oto pieniądze każdego były na wierzchu jego worka,
nasze pieniądze w ich wadze — więc przynosimy je w naszym
ręku. 22Przynieśliśmy też w naszym ręku inne pieniądze, aby
[teraz] zakupić żywności. Nie wiemy, kto włożył nasze pieniądze do naszych worków.
23A

on powiedział: Pokój wam! Nie bójcie się! Wasz Bóg i Bóg
waszego ojca880 dał wam skarby do waszych worków. Wasze
pieniądze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
24A

gdy ten człowiek wprowadził tych ludzi do domu Józefa,
dał im wody i umyli swoje nogi — i dał obrok ich osłom.
25Potem przygotowali dar na przyjście Józefa w południe, bo
słyszeli, że tam będą jedli posiłek.881
26A

gdy Józef przyszedł do domu, złożyli mu [tam], w domu,
dar, który mieli w ręku, i pokłonili mu się882 do ziemi. 27I pytał
ich o [ich] powodzenie i powiedział: Jak się ma wasz sędziwy
ojciec, o którym mi mówiliście? Czy jeszcze żyje? 28A oni odpowiedzieli: Dobrze się ma twój sługa, nasz ojciec, jeszcze
żyje.883 I pochylili się, i oddali mu pokłon.
29Potem

podniósł oczy i spojrzał na Beniamina, syna swojej
matki, i zapytał: Czy to wasz najmłodszy brat, o którym mi

880 Wg G: Bóg waszych ojców, τῶν πατέρων ὑμῶν.
881 Wg G: że będzie tam jadł posiłek, ὅτι ἐκεῖ μέλλει ἀριστᾶν.
882 Klk Mss G Vg dod.: twarzami.
883 PS dod.: I powiedział: Niech będzie błogosławiony ten człowiek przez

Boga; pod. G: καὶ εἶπεν εὐλογητὸς ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος τῷ θεω.
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mówiliście?884 I powiedział: Niech Bóg będzie ci miłościw, mój
synu!
30Potem

Józef szybko wyszedł, gdyż wezbrało w nim wzruszenie ze względu na jego brata i chciało mu się płakać — wszedł
więc do [innej] komnaty i tam płakał. 31Następnie umył swoją
twarz i wyszedł, opanował się i powiedział: Podajcie posiłek!
32I

podali jemu osobno i im osobno oraz Egipcjanom, [którzy
byli] z nim, osobno, gdyż Egipcjanie nie mogą jeść posiłku z
Hebrajczykami, bo byłoby to dla Egipcjan obrzydliwością.885
33Usiedli

więc naprzeciw niego, pierworodny według swego
pierworództwa i najmłodszy według swojej młodości, i ze
zdziwieniem patrzyli jeden na drugiego. 34A [on] podawał im
porcje sprzed swego oblicza, porcja zaś Beniamina była pięć
razy886 większa od porcji ich wszystkich. I pili z nim, i podpili
sobie.
Beniamin i puchar Józefa
1Następnie

rozkazał temu, który był nad jego domem:
Napełnij worki tych ludzi żywnością, tyle, ile tylko
mogą unieść, i włóż pieniądze każdego na wierzch w
jego worze. 2A mój puchar, puchar srebrny, włóż na
wierzch do worka najmłodszego wraz z pieniędzmi za jego zboże — i uczynił zgodnie z poleceniem Józefa, który [je] wydał.

44

3Zaświtał poranek i ludzie
osły. 4Wyszli oni z miasta,

ci zostali wyprawieni — oni i ich
nie oddalili się [jeszcze], gdy Józef
powiedział temu, który był nad jego domem: Wstawaj! Ścigaj
tych ludzi, a gdy ich dogonisz, powiedz im: Dlaczego odpłaciliście złem za dobre?887 5Czyż to nie ten [puchar], z którego pija

884 Wg G: o którego przyprowadzeniu mi mówiliście, ὃν εἴπατε πρός με

ἀγαγεῖν.
885 Pod. piszą Herodot, Diodor i Strabo.
886 razy, יָּ דֹות, tj. rąk.
887 G dod.: Dlaczego ukradliście mi srebrny puchar, ἵνα τί ἐκλέψατέ μου τὸ

κόνδυ τὸ ἀργυροῦν.
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mój pan i ten sam, [za pomocą którego] najchętniej wróży? Złe
jest to, co uczyniliście.
6Dogonił

ich więc i przekazał im te słowa. 7Lecz oni odpowiedzieli mu: Dlaczego nasz pan wypowiada takie słowa? Jak najdalej twoim sługom do czynienia w taki sposób! 8Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych worków, przynieśliśmy z powrotem do ciebie z ziemi kananejskiej. Jak więc
mielibyśmy kraść z domu twego pana srebro albo złoto? 9U
którego z twoich sług [go] znajdą, niech umrze, a my niech
zostaniemy niewolnikami twego pana.
10I

powiedział: Dobrze, teraz co do waszych słów — tak niech
będzie: Ten, u którego znajdą, będzie mi niewolnikiem, a wy
[pozostali] będziecie niewinni.
11Pośpieszyli

więc i ściągnęli każdy swój worek na ziemię, po
czym otworzyli — każdy swój worek. 12I przeszukał, zaczął od
najstarszego i na najmłodszym skończył. I znaleziono puchar w
worku Beniamina.
13Wtedy

rozdarli swoje szaty. Każdy objuczył swojego osła i
wrócili do miasta. 14A gdy Juda i jego bracia weszli do domu
Józefa, a on jeszcze tam był, padli przed nim na ziemię.
15Józef

zaś powiedział do nich: Cóż to za postępek, którego się
dopuściliście? Czy nie wiedzieliście, że człowiek taki jak ja
trafnie wróży?
16Wówczas

Juda powiedział: Cóż mamy powiedzieć naszemu
panu? Czym przekonać? I czym się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę twoich sług. Oto jesteśmy niewolnikami naszego pana,
zarówno my, jak i ten, w którego ręku znaleziono puchar.
17I odpowiedział:

Jak najdalej mi do uczynienia tego. Człowiek,
w którego ręku znaleziono puchar, on będzie moim niewolnikiem, a wy idźcie888 w pokoju do waszego ojca.

888 Lub: idźcie w górę.
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Mowa wstawiennicza Judy
18Wtedy

podszedł do niego Juda i powiedział: Proszę, mój panie, niech przemówi twój sługa słowem do uszu mego pana i
niech nie zapala się twój gniew na twego sługę, gdyż jesteś jak
faraon.
19Mój

pan zapytał swoich sług: Czy macie [jeszcze] ojca albo
brata?
odpowiedzieliśmy mojemu panu: Mamy sędziwego ojca i dziecko [jego] starości, najmłodszego, którego brat
umarł, i jedynie on pozostał [po] swojej matce, a ojciec [bardzo] go kocha. 21I powiedziałeś do swoich sług: Przyprowadźcie go do mnie, aby spoczęły na nim moje oczy. 22Wówczas
powiedzieliśmy naszemu panu: Ten młody [człowiek] nie będzie mógł opuścić swego ojca, bo gdyby opuścił swego ojca,
ten by umarł. 23Wtedy powiedziałeś do swoich sług: Jeśli wasz
najmłodszy brat nie przyjdzie889 [tu] z wami, nie będziecie już
więcej oglądać mojej twarzy.
20Wtedy

24I

stało się, gdy poszliśmy do twojego sługi, mojego ojca,890 i
donieśliśmy mu słowa mojego pana, 25a nasz ojciec powiedział:
Wróćcie [tam], kupcie nam trochę żywności, 26że my powiedzieliśmy: Nie możemy [tam] się udać!891 Jeśli będzie nasz
najmłodszy brat z nami, to zejdziemy, bo [inaczej] nie będziemy mogli oglądać twarzy tego człowieka, jeśli naszego najmłodszego brata nie będzie z nami. 27Wtedy powiedział do nas
twój sługa, mój ojciec: Wy wiecie, że dwóch urodziła mi moja
żona. 28Gdy jeden wyszedł ode mnie, powiedziałem: Na pewno
został rozszarpany — i dotąd go nie widziałem. 29A [teraz]
zabieracie również tego sprzed mojego oblicza i jeśli spotka go
nieszczęście, to sprowadzicie moją siwiznę w udręce do szeolu.
30Teraz

więc, gdybym przyszedł do twojego sługi, mego ojca, a
tego młodego [człowieka] nie byłoby z nami — a jego dusza
jest związana z jego duszą — 31to gdyby zobaczył, że mło-

889 Lub: zejdzie.
890 Wg PS: naszego ojca,  ;אבינוpod. G S.
891 Lub: zejść.
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dzieńca nie ma,892 umarłby. I sprowadziliby twoi słudzy siwiznę twego sługi, naszego ojca, w smutku do szeolu. 32Bo twój
sługa ręczył za młodzieńca swojemu893 ojcu: Jeśli nie przyprowadzę go do ciebie, to będzie na mnie ciążył grzech względem
mojego ojca po wszystkie moje dni.
33Teraz

więc, proszę, niech twój sługa zostanie niewolnikiem
mego pana zamiast młodzieńca, a młodzieniec niech odejdzie894
ze swoimi braćmi. 34Bo jak miałbym wracać895 do mego ojca,
gdyby nie było ze mną młodzieńca? Nie mógłbym patrzeć na
nieszczęście, które spotkałoby mojego ojca.
W objęciach z braćmi
1aDz 7:13

1Wtedy

Józef nie potrafił opanować się już wobec
wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: Wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy
nim nikt, gdy Józef dał się poznać swoim braciom.a 2A
płacząc, podniósł swój głos tak, że usłyszeli [to] Egipcjanie i
usłyszał dom faraona.

45
3I

powiedział Józef do swoich braci: Ja jestem Józef! Czy żyje
jeszcze mój ojciec? Jego bracia zaś nie byli w stanie mu odpowiedzieć, bo przestraszyli się go. 4Wtedy Józef powiedział do
swoich braci: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy zbliżyli się,
powiedział: Ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do
Egiptu. 5Lecz teraz nie żałujcie ani nie złośćcie się [na siebie] w
swoich oczach, że mnie tu sprzedaliście, bo dla przetrwania
posłał mnie Bóg przed wami. 6Bo już dwa lata trwa głód pośród
ziemi, a nadchodzi jeszcze pięć lat, w których nie będzie orki
ani żniwa. 7Bóg posłał mnie więc przed wami, aby zapewnić
wam resztę na ziemi i aby zachować wam życie przez wielkie

892 PS dod.: z nami; pod. G S.
893 Wg PS: jego.
894 Lub: idzie w górę.
895 Lub: iść w górę.
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ocalenie.896 8Tak więc nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg; i
ustanowił mnie ojcem897 faraona i panem całego jego domu, i
władcą w całej ziemi egipskiej.
9Pośpieszcie

się i idźcie898 do mojego ojca, i powiedzcie mu:
Tak powiedział twój syn Józef: Bóg ustanowił mnie panem
całego Egiptu. Przybądź do mnie, nie stój. 10I zamieszkasz w
ziemi Goszen899 i będziesz blisko mnie, ty i twoi synowie, i
synowie twoich synów, twoje owce i twoje bydło — i wszystko,
co masz. 11I utrzymam cię tam, bo jeszcze pięć lat będzie głód,
byś nie zubożał, ty i twój dom — i wszystko, co masz. 12A oto
widzą wasze oczy i oczy mojego brata, Beniamina, że to moje
usta wam to oznajmiają. 13Opowiedzcie też mojemu ojcu o
całej mojej chwale w Egipcie i o wszystkim, co widzieliście, i
pośpieszcie, sprowadźcie tu mojego ojca.
14Potem

rzucił się na szyję swemu bratu Beniaminowi i płakał.
I Beniamin płakał na jego szyi. 15Następnie ucałował wszystkich swoich braci i płakał [uwieszony] na nich, a potem rozmawiali z nim jego bracia.
16A

gdy wieść [o tym] usłyszano w domu faraona, że przybyli
bracia Józefa, okazało się to dobre w oczach faraona i w oczach
jego sług. 17Powiedział więc faraon do Józefa: Powiedz swoim
braciom: Uczyńcie tak: Objuczcie swoje bydło i idźcie, udajcie
się do ziemi Kanaan. 18Zabierzcie waszego ojca i wasze domy i
przybądźcie do mnie, a dam wam najlepszą [część] ziemi egipskiej i będziecie spożywać [sam] tłuszcz ziemi. 19Ciebie też
upoważniam, byś im przekazał: Uczyńcie tak: Weźcie z ziemi
egipskiej wozy dla waszych dzieci oraz dla waszych żon, spakujcie waszego ojca i przyjedźcie. 20Niech wasze oczy nie żału-

896 Lub: dla wielkiego ocalenia; o ocalonych jest też mowa w Rdz 32:8 i Wj

10:5; 2Sm 14:7.
897 Idiom: głównym doradcą, por. Sdz 17:10; 18:19; 2Krl 6:21; 13:14.
898 Lub: idźcie w górę.
899 Być może wschodnie tereny delty Nilu w okolicach Wadi Tumilat; wg G:

w ziemi Gesem w Arabii, ἐν γῇ Γεσεμ Ἀραβίας.
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ją sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze.
21Tak

też uczynili synowie Izraela, a Józef dał im wozy, według
polecenia faraona, dał im też żywność900 na drogę. 22Każdemu
z nich dał szaty na zmianę, a Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięć szat na zmianę. 23Swojemu ojcu zaś posłał dziesięć
osłów objuczonych najlepszymi dobrami Egiptu i dziesięć oślic
objuczonych zbożem i chlebem, i zaopatrzeniem dla ojca na
drogę.
24Potem

wyprawił swoich braci i odeszli — i powiedział do
nich: Nie niepokójcie się901 w drodze!
25Wyjechali

zatem z Egiptu i przybyli do ziemi Kanaan, do
Jakuba, swojego ojca. 26A [tam] oznajmili mu: Józef wciąż żyje
i jest on władcą w całej ziemi egipskiej. Lecz jego serce nie
drgnęło, ponieważ im nie wierzył. 27Lecz gdy powtórzyli mu
wszystkie słowa Józefa, które ten wypowiedział do nich, i gdy
zobaczył wozy, które Józef posłał, ażeby go przenieść, ożywił
się duch Jakuba, ich ojca. 28Wtedy Izrael powiedział: Najważniejsze,902 że mój syn Józef wciąż żyje. Zanim umrę, pójdę go
zobaczyć.
Podróż Jakuba do Egiptu
1aRdz 21:22-31; 28:10

46
3aRdz 12:10-20; 26:1-5
4aRdz 49:29-50:13

1I

wyruszył Izrael ze wszystkim, co miał, i przybył do
Beer-Szeby.a [Tam] zaś złożył ofiary Bogu swego ojca
Izaaka.

2Wtedy

powiedział Bóg do Izraela w widzeniach nocnych: Jakubie! Jakubie! I odpowiedział: Oto jestem. 3Wówczas powiedział: Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca! Nie bój się iść903
do Egiptu,a gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. 4Ja pójdę z

900 Lub: zaopatrzenie.
901 Nie niepokójcie się, ל־ת ְרגְ זּו
ִ א,
ַ por. Wj 15:14; lub: nie kłóćcie się (por. Prz

29:9), tj. nie spierajcie się o przeszłość.
902 Lub: Dość!
903 Lub: schodzić.
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tobą do Egiptu i Ja sam cię stamtąd wyprowadzę, a Józef położy
swą rękę na twoich oczach.a904
5Wstał

więc Jakub z Beer-Szeby, a synowie Izraela wieźli Ja- 6 Dz 7:15
kuba, swego ojca, i dzieci, i żony na wozach, które posłał faraon, aby go przewieźć. 6Wzięli też swój dobytek i mienie,905
którego dorobili się w ziemi Kanaan, i przyszli do Egiptu —
Jakub, a z nim całe jego potomstwo.a 7Przyprowadził z sobą do
Egiptu swoich synów i synów swoich synów, swoje córki i córki swoich córek — całe swoje potomstwo.
a

Spis przybyłych do Egiptu
8A

to są imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu:

Jakub i jego synowie:
Pierworodny Jakuba Ruben.a 9I synowie Rubena: Henoch i Palu, i Chesron, i Karmi.
10I

synowie Symeona: Jemuel i Jamin, i Ohad,906 i Jakin, i Sochar, i Saul, syn Kananejki.
11I synowie

Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.

12I synowie

Judy: Er i Onan, i Szela, i Peres, i Zerach. Lecz Er i
Onan zmarli w ziemi Kanaan. A synami Peresa byli: Chesron i
Chamul.
13I synowie

Issachara: Tola i Puwa,907 i Job,908 i Szimron.

14I synowie

Zebulona: Sered i Elon, i Jachleel.

15To

są synowie Lei, których urodziła Jakubowi w PadanAram, oraz Dina, jego córka. Wszystkich dusz909 jego synów i
córek było trzydzieści troje.910
904 Józef położy swą rękę na twoich oczach, ל־עינֶ יָך
ֵ יֹוסף יָּ ִשית יָּ דֹו ַע
ֵ ְו, idiom:

Józef zamknie ci oczy (tj. po twojej śmierci).
905 Lub: swoje stada i swój dobytek, כּושם
ָּ ת־ר
ְ יהם וְ ֶא
ֶ ֵת־מ ְקנ
ִ א.
ֶ
906 Brak go na liście w Lb 26:12-13 i 1Krn 4:24.
907 Wg PS G: Puah, por. 1Krn 7:1.
908 Wg PS: Jashub, por. Lb 26:24; 1Krn 7:1.

8a1Krn 5:1-2
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16I

synowie Gada: Sifion911 i Chagi, i Szuni, i Esbon, i Eri, i
Arodi, i Areli.
17I

synowie Aszera: Jimna i Jiszwa, i Jiszwi, i Beria, a Serach
była ich siostrą. I synowie Berii: Cheber i Malkiel.
18To

są synowie Zilpy, którą Laban dał Lei, swojej córce, a
których urodziła Jakubowi — szesnaście dusz.
19Synowie
20aRdz 41:50-52

Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin.

20Józefowi

zaś urodzili się w ziemi egipskiej [synowie], których
mu urodziła Asenat, córka Poti-Fery, kapłana z On: Manasses i
Efraim.a
21I

synowie Beniamina:912 Bela i Beker, i Aszbel,913 Gera i
Naaman, Echi i Rosz, Mupim i Chupim, i Ard.
22To

są synowie Racheli, którzy urodzili się Jakubowi —
wszystkich dusz czternaście.
23I synowie
24A

Dana: Chuszim.914

synami Naftalego byli: Jachseel i Guni, i Jeser, i Szillem.

25To

są synowie Bilhy, którą Laban dał Racheli, swojej córce, i
których urodziła Jakubowi; wszystkich dusz siedem.
27aDz 7:14

909 Tj. wszelkiej duszy, כל־נֶ ֶפש:
ָּ w tym kontekście — w spisie osób — dusza

ozn. osobę lub podsumowanie: wszystkich razem.
910 Wszystkich wymienionych jest 34 osoby, nie 33. Trzydziestu trzech jest

samych mężczyzn. Być może wyrażenie: synów i córek należy traktować
jako idiom l. zwrot stały (utarte sformułowanie).
911 Wg PS: Sefon, zob. Lb 26:15, por. G.
912 Beniamin mógł być ok. sześć lat młodszy od Józefa, a zatem miał ok. 11

lat, gdy Józefa uprowadzono do Egiptu. W czasie spisu mógł mieć ok. 33
lat. Nieregularność, z jaką wymienieni są jego synowie, sugeruje, że miał
kilka kobiet, żon oraz nałożnic (choć zob. Wj 6:23). Jego ojciec w ciągu
13 lat doszedł do 12 synów.
913 G dod.: a Beli urodzili się synowie, ἐγένοντο δὲ υἱοὶ Βαλα.
914 Wg Lb 26:42: Szucham; wg G: Haszum.
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26Wszystkich

dusz, które przyszły z Jakubem do Egiptu, pochodzących z jego lędźwi, oprócz żon synów Jakuba — wszystkich
dusz było sześćdziesiąt sześć. 27A synów Józefa, którzy urodzili
mu się w Egipcie: dusze dwie.915 Wszystkich dusz domu Jakuba, przybyłych do Egiptu, było siedemdziesiąt.a916
Spotkanie w Egipcie
28A

Judę posłał przed sobą do Józefa, aby go skierował do Goszen — i przybyli do ziemi Goszen.917 29A Józef zaprzągł swój
rydwan i wyjechał spotkać Izraela, swego ojca, do Goszen. A
gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego
szyi. 30Wtedy Izrael powiedział do Józefa: Tym razem niech i
umrę, po tym, jak zobaczyłem twoją twarz, że jeszcze żyjesz.
31Potem

powiedział Józef do swych braci oraz do domu swego 34 Rdz 43:32; Wj 8:26
ojca: Pójdę918 i powiadomię faraona! Chcę mu powiedzieć:
Przybyli do mnie moi bracia i dom mego ojca, który był w ziemi Kanaan. 32A ludzie ci są pasterzami owiec, gdyż ludźmi
dobytku byli [od początku], dlatego przyprowadzili swoje owce
i swoje bydło, i wszystko, co posiadali. 33A gdy faraon was
wezwie i powie: Co jest waszym zajęciem? — 34odpowiecie:
Ludźmi dobytku byli twoi słudzy od młodości do teraz, tak my,
jak i nasi ojcowie — po to, byście mogli zamieszkać w ziemi
Goszen,919 bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością.a

915 Wg G: dziewięć, prawdopodobnie doliczone są wnuki Józefa (zob. 1Krn

7:14-20).
916 Wg G: siedemdziesięciu pięciu.
917 Wg G: aby spotkał go naprzeciw Heronpolis w kierunku ziemi Ramesses,

συναντῆσαι αὐτῷ καθ᾽ Ἡρώων πόλιν εἰς γῆν Ραμεσση.
918 Lub: wstąpię.
919 Egipcjanie byli niechętni plemionom koczowniczym. Samowystarczal-

ność przybyłych i ich zamieszkanie na obrzeżach Egiptu mogło być dla
Egipcjan łatwiejsze do przyjęcia.

a
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Spotkanie z faraonem

47

1Józef

zaś przybył i oznajmił faraonowi: Mój ojciec i
moi bracia, ich owce i ich bydło, ze wszystkim, co
posiadają, przybyli z ziemi Kanaan i oto są w ziemi
Goszen.

2Potem

z grona swoich braci wziął920 pięciu mężczyzn i stawił
ich przed faraonem. 3I powiedział faraon do jego braci:921 Co
jest waszym zajęciem? I powiedzieli faraonowi: Pasterzami
owiec są twoi słudzy, tak my, jak i nasi ojcowie. 4I powiedzieli
[jeszcze] faraonowi: Przybyliśmy zatrzymać się w tej ziemi,
gdyż nie ma pastwisk dla owiec, które mają twoi słudzy, ponieważ w ziemi Kanaan jest ciężki głód, pozwól więc na teraz, że
twoi słudzy zamieszkają w ziemi Goszen.
5Wtedy

faraon powiedział do Józefa: Twój ojciec i twoi bracia
przybyli do ciebie. 6Ziemia egipska — przed tobą ona! W najlepszej [części] tej ziemi osiedl swego ojca i swoich braci —
niech mieszkają w ziemi Goszen. A jeśli wiesz, że są między
nimi mężczyźni dzielni, ustanów ich książętami nad dobytkiem,
który należy do mnie.922
7Potem

wprowadził Józef Jakuba, swego ojca, i postawił go
przed faraonem, a Jakub pobłogosławił faraona. 8I powiedział
faraon do Jakuba: Ile jest dni lat twojego życia? 9I powiedział
Jakub faraonowi: Dni lat mojego wędrowania923 jest sto trzydzieści lat. Krótkie i złe924 były dni lat mego życia i nie dosięgły dni lat życia moich ojców w dniach ich wędrowania. 10I
pobłogosławił Jakub faraona, i wyszedł sprzed oblicza faraona.
11A

Józef osiedlił swego ojca i swoich braci i dał im posiadłość925 w ziemi egipskiej, w najlepszej [części] tej ziemi, w
920 PS dod.: ze sobą.
921 Wg PS: do braci Józefa; podobnie G: τοῖς ἀδελφοῖς Ιωσηφ.
922 Na przykład Ramzes III zatrudniał 3.264 pasterzy, Rdz 47:6 L.
923 wędrowania, ( ָּמגֹורmagor), lub: pielgrzymowania.
924 Lub: bolesne.
925 posiadłość, ’( ֲא ֻחזָּ הachuzzah).
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ziemi Ramses,926 jak rozkazał faraon. 12I zaopatrywał Józef
swego ojca i swoich braci, i cały dom swego ojca w chleb według [liczby] dzieci.
Poczynania Józefa w czasie głodu
13A

w całej ziemi nie było chleba, ponieważ głód był bardzo
ciężki, i marniała ziemia egipska i ziemia kananejska z powodu
głodu. 14I wyciągnął927 Józef wszystkie pieniądze928 znajdujące
się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej za zboże, które oni
nabywali, i odprowadzał Józef pieniądze do domu faraona.
15A

gdy wyczerpały się pieniądze w ziemi egipskiej i w ziemi
kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa, mówiąc:
Daj nam chleba. Oraz: Dlaczego mamy wobec ciebie umierać
przez to, że brak nam pieniędzy?
16I

odpowiedział Józef: Dajcie wasz dobytek, a dam wam
chleb929 za wasz dobytek, skoro brak wam pieniędzy.
17Przyprowadzili więc do Józefa swój dobytek, a Józef dawał
im chleb za konie i za stada owiec, i za stada bydła, i za osły.
Tak nasycił ich chlebem za cały ich dobytek tego roku.
18A

gdy minął i ten rok, przyszli do niego w następnym roku i
powiedzieli do niego: Nie ukrywamy przed naszym panem, że
skończyły nam się pieniądze, a stada bydła [należą] do naszego
pana, że nie pozostało [nam] nic przed naszym panem prócz
naszego ciała i naszej ziemi. 19Dlaczego mamy umierać na twoich oczach, tak my, jak i nasza ziemia? Kup nas i naszą ziemię
za chleb, i niech staniemy się my z naszą ziemią niewolnikami
faraona. Lecz daj [nam] ziarna i niech przeżyjemy zamiast
umierać, i niech ziemia nie stanie się pustkowiem.
926 Nazwa ta łączona jest z Ramzesem II, faraonem z XIII w. p. Chr. Niewy-

kluczone, że nazwa ta funkcjonowała już za czasów Józefa albo może
świadczyć o redakcyjnym wpływie późniejszych użytkowników tekstu.
Podobny przypadek znajdujemy np. w Rdz 14:14.
927 wyciągnął, וַ יְ ַל ֵקט, lub: wydobył, wyskrobał.
928 wszystkie pieniądze, ל־ה ֶכ ֶסף
ַ ת־כ
ָּ א,
ֶ lub: całe srebro.
929 Za PS, לחם, pod. G, ἄρτους.
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20I

wykupił Józef całą ziemię egipską dla faraona, ponieważ
Egipcjanie sprzedawali każdy swoje pole, jako że głód srożył
się nad nimi — i stała się ziemia [własnością] faraona. 21A co
do ludu, poddał go930 w niewolę od [jednego] krańca Egiptu po
jego [drugi] kraniec. 22Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej,
gdyż kapłani mieli stałe zaopatrzenie931 od faraona i żywili się z
zaopatrzenia, które dał im faraon — dlatego nie sprzedali swojej ziemi.
23I

powiedział Józef do ludu: Oto nabyłem was dziś — i waszą
ziemię [uprawną] — dla faraona. Oto ziarno dla was i obsiejcie
ziemię. 24Lecz ze zbiorów oddacie jedną piątą faraonowi, a
cztery części pozostaną wam na obsianie pól i na wyżywienie
was oraz tych, którzy są w waszych domach, i na wyżywienie
waszych dzieci.932 25I powiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu,
obyśmy znaleźli łaskę w oczach naszego pana, a będziemy niewolnikami faraona.
26I

wprowadził to Józef jako ustawę — aż do dzisiaj — że z
ziemi egipskiej piąta część należy do faraona. Tylko ziemia
samych kapłanów nie stała się własnością faraona.
27aRdz 1:28; 9:1, 7; 17:20;
28:3; 35:11

27I

zamieszkał Izrael w ziemi egipskiej, w ziemi Goszen. Nabywali w niej własność, rozradzali się i rozmnażali sięa bardzo.
Ostatnia wola Jakuba

a

30 Rdz 49:29-32; 50:6
31aHbr 11:21

28A

Jakub żył w ziemi egipskiej siedemnaście lat, tak że było
dni Jakuba, lat jego życia, sto czterdzieści siedem lat. 29A gdy
przybliżyły się dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał swego
syna Józefa i powiedział do niego: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, połóż, proszę, swoją rękę pod moje biodro i okaż mi
miłość i wierność: Nie grzeb mnie w Egipcie. 30Gdy spocznę z
moimi ojcami, wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich
930 poddał go w niewolę, ה ֱע ִביד אתו ַל ֲע ָּב ִדים,
ֶ za PS, por. BHS, pod. G:

κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας; wg MT: przesiedlił go miastami, ֶה ֱע ִביר
אֹתֹו ֶל ָּע ִרים.
931 Lub: stały przydział.
932 i na wyżywienie waszych dzieci: brak w G.
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grobie.a On zaś odpowiedział: Postąpię według twoich słów.
31Powiedział zatem: Przysięgnij mi. I przysiągł mu. I skłonił się
Izrael nad rękojeścią swojej laski.a933
Błogosławieństwo dla Efraima i Manassesa
1I

stało się po tych wydarzeniach, że powiedziano
Józefowi: Oto twój ojciec choruje. Wtedy wziął z sobą
dwóch swoich synów, Manassesa i Efraima.934 2A gdy
doniesiono Jakubowi: Oto twój syn Józef przyszedł do
ciebie, Izrael zebrał siły i usiadł na łożu.

48
3I

a

28:13-14
powiedział Jakub do Józefa: Bóg Wszechmocny935 ukazał mi 47 Rdz
Rdz 35:16-19
się w Luz, w ziemi Kanaan, i błogosławił mi, 4i powiedział do
mnie: Oto Ja rozpłodzę936 i rozmnożę cię, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, i dam tę ziemię twemu potomstwu po tobie na
własność wieczną.a
a

5Dlatego

teraz dwaj twoi synowie, którzy urodzili ci się w ziemi
egipskiej, zanim przyszedłem do ciebie, do Egiptu, należą oni
do mnie.937 Efraim i Manasses będą moi jak Ruben i Symeon.
6A twoje potomstwo, które zrodzisz po nich, będzie twoje. Po
imieniu swych braci nazywani będą w swoim dziedzictwie. 7A
ja, gdy szedłem z Padan,938 umarła na mą [stratę] Rachela,939 w
ziemi Kanaan, gdy jeszcze miałem kawałek ziemi940 do przejścia do Efraty — i pochowałem ją tam w drodze do Efraty, to
jest do Betlejem.a

933 nad rękojeścią swojej laski, za G, ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ,

 ; ַעל־רֹאש ַה ַמ ֶטהwg MT: nad wezgłowiem swojego łoża, על־רֹאש ַה ִמ ָּטה,
ַ
por. Rdz 48:2.
934 G dod.: poszedł do Jakuba, ἦλθεν πρὸς Ιακωβ.
935 Bóg Wszechmocny, ’( ֵאל ַש ַדיel szaddaj).
936 Lub: uczynię cię płodnym.
937 Rdz 48:5L.
938 Wg G: z Mezopotamii Syryjskiej, ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας.
939 PS dod.: twoja matka; pod. G: ἡ μήτηρ σου.
940 Lub: około dwóch godzin drogi, zob. Rdz 35:16.
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8A

gdy Izrael zobaczył synów Józefa, zapytał: Kim oni są?941 9I
odpowiedział Józef swemu ojcu: To moi synowie, których dał
mi tu Bóg. Wtedy powiedział: Przyprowadź ich do mnie, abym
im pobłogosławił. 10A oczy Izraela osłabły od starości, nie był
w stanie widzieć. Gdy ich więc przyprowadził do niego, pocałował ich i uściskał ich.
11I

powiedział Izrael do Józefa: Nie sądziłem, że będę oglądał
twoje oblicze, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet twoje potomstwo. 12A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się942
przed nim twarzą do ziemi.
13Następnie

Józef wziął ich dwóch, Efraima prawą ręką po
lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie
Izraela — i zbliżył ich943 do niego.
14Wtedy

Izrael wyciągnął swoją prawicę i położył ją na głowie
Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na
głowie Manassesa. Skrzyżował swoje ręce, pomimo że Manasses był pierworodny.
15I błogosławił

Józefowi,944 i powiedział:

Bóg, przy którym
żyli945 moi ojcowie,
Abraham i Izaak,
Bóg — pasterz
mój od początku946
aż do tego dnia,
16 Anioł947 — mój wybawca
od wszelkiego

941 PS i G dod.: dla ciebie.
942 Wg PS: pokłonili się; pod. G: προσεκύνησαν αὐτῷ.
943 ich: za G; brak w MT PS.
944 Józefowi: wg G: im.
945 Lub: chodzili.
946 Lub: od kiedy jestem (ד־היֹום
ַ עֹודי ַע
ִ )מ.
ֵ
947 Wg PS: król.
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nieszczęścia,948
niech błogosławi
tym chłopcom.
I niech będzie wzywane
między nimi
me imię oraz imię
Abrahama i Izaaka,
mych ojców —
niech rosną w potęgę
w [granicach] tej ziemi!
17A

gdy Józef zobaczył, że jego ojciec położył swą prawą rękę
na głowie Efraima — co w swoich oczach uznał za niewłaściwe
— ujął rękę swego ojca, aby przełożyć ją z głowy Efraima na
głowę Manassesa, 18i powiedział Józef do swego ojca: Nie tak,
mój ojcze, ponieważ ten jest pierworodny — połóż swoją prawicę na jego głowie.
19Ale

jego ojciec odmówił i powiedział: Wiem, mój synu,
wiem. On też stanie się ludem i on też się rozrośnie, ale jednak
jego młodszy brat rozrośnie się bardziej niż on i jego potomstwo będzie pełnią narodów.
20Błogosławił

im zatem w tym dniu, mówiąc:

Niech w tobie949 błogosławi
Izrael słowami:950
Niech ci Bóg uczyni951
jak Efraimowi i jak
Manassesowi —
i [tak] wyróżnił Efraima przed Manassesem.952
21aRdz 33:18-19; 34:25-29;
Joz 24:32

948 Lub: złego, szkody.
949 w tobie: wg G: w was.
950 W G S strona bierna: niech Izrael będzie błogosławiony.
951 Lub: Niech cię Bóg uczyni.
952 wyróżnił; z pokolenia Efraima pochodził Jozue, Rdz 48:20L.
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21Następnie

powiedział Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz
Bóg będzie z wami i zawróci was do ziemi waszych ojców,a 22i
ja daję ci jedno zbocze [górskie]953 więcej niż twoim braciom
— które wziąłem z ręki Amorytów swoim mieczem i swoim
łukiem.
Przyszłość potomków Jakuba

1aLb 24:14; Pwt 4:30; 31:29

49

2aPrz 1:8; 4:1

2

3aPwt 21:17; Ps 78:51;
105:36

3

4

1Potem Jakub

wezwał swoich synów i powiedział:

Zbierzcie się, a oznajmię wam,
co was spotka
w dniach późniejszych.a954
Zgromadźcie się i słuchajcie,
synowie Jakuba,
słuchajcie Izraela, swego ojca!a
Rubenie, jesteś mym
pierworodnym,
moją siłą i początkiem955 męskości,a956
szczytem wyniesienia i szczytem mocy.
Wzburzony957 jak woda utracisz
pierwszeństwo,
bo wszedłeś na łoże swego ojca!
Splamiłeś [je]! — Wszedł958
na me posłanie!

5aRdz 34:25-31

953 zbocze [górskie], ( ְש ֶכםszechem), lub: (1) część; (2) Sychem, zob. Rdz

33:18-19; 34:25-29.
954 w dniach późniejszych, ;ב ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים
ְ wg G: w dniach końcowych, τί

ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. Wyrażenie to znajduje się często we fragmentach prorockich, zob. Iz 2:2.
955 Słowo pojawia się w kontekście ofiarniczym, np. w: Kpł 2:12; 23:10; Lb

15:20; 18:12; Pwt 18:4; 26:10.
956 Lub: wigoru; idiom (?): pierwszym owocem mojej męskości Rdz 49:3L.
957 Lub: spieniony. Wg PS: byłeś spieniony. Podobne wyrażenie w Jr 23:32;

So 3:4; Sdz 9:4.
958 Wg G: wszedłeś, τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν οὗ ἀνέβης.
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Symeon i Lewi — to bracia!
Narzędziami przemocy959
są ich noże.a
Do ich rady? Nie wchodź,
moja duszo!
Z ich gromadą? Nie łącz się,
ma chwało!960
Bo w swym gniewie powycinali
ludzi
i w samowoli okaleczyli byki.961
Przeklęty ich gniew, bo gwałtowny,
i ich wściekłość — bo dzika.
Porozdzielam ich w Jakubie
i rozproszę ich w Izraelu.962

8

Juda — sławić będą cię twoi bracia!963
Twoja ręka — na karku twych wrogów!
Tobie pokłonią się synowie twego ojca.
9
Judo, młody lwie,
od łupu, mój synu, się uniosłeś,
przyczaiłeś się wyciągnięty jak lew
i jak lwica — kto ich podrażni?a
10 Nie odstąpi berło od Judy
ani buława spomiędzy jego stóp,964

959 narzędziami przemocy, ( ְכ ֵלי ָּח ָּמסkele chamas), wg PS: dokończyli prze-

mocy, por. G: συνετέλεσαν ἀδικίαν.
960 Wg G: moja wątrobo, τὰ ἥπατά μου, przez wok.  ְכב ִֹדיjako כבדי.
ֵ
961 Lub: podcięli bykom ścięgna.
962 Plemię Lewiego miało 48 miast porozrzucanych po całym Izraelu, zob.

Lb 18:23-24; 35:1-8; Joz 21:1-45. Co do Symeonitów, zob. Joz 19:1-9.
963 Wykorzystana gra słów: הּודה ַא ָּתה יֹודּוָך ַא ֶחיָך
ָּ ְי.
964 ani buława spomiędzy jego stóp, ּומח ֵֹקק ִמ ֵבין ַרגְ ָּליו,
ְ idiom: od jego potom-

ków, por. G: spomiędzy jego lędźwi, καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ.
Wg PS: spomiędzy jego sztandarów, ּומח ֵֹקק ִמ ֵבין דגליו
ְ .
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póki nie przyjdzie należący do niego965 —
a jemu posłuszeństwo ludów.966
11 Uwiąże przy winorośli osiołka,
przy dorodnym jej krzewie967 źrebię oślicy,
wymoczy w winie swoją szatę,
a w krwi winogron swoją tunikę.968
12 Oczy ciemniejsze od wina,
a zęby bielsze niż mleko.
13

Zebulon — nad brzegiem morza
zamieszka
i jest brzegiem dla statków,
a jego rufa969 naprzeciw Sydonu.

14

Issachar970 — to osioł kościsty,
przeciąga się między [dwoma]
jukami.971
15 Lecz gdy zobaczy legowisko, że dobre,
i ziemię, że jest urocza,
nachyli ramię do dźwigania
i będzie sługą pańszczyźnianym.
16

Dan — będzie sądził972 swój lud,
każde plemię izraelskie.973
17 Będzie Dan wężem na drodze,
[rogatą] żmiją974 na ścieżce,
965 należący do niego, wg qere ( ִשילֹוszilo): lub: do Szilo, wg ketiw ִשיֹלה

(sziloh), gdzie znajdowała się skrzynia Przymierza w czasach Sędziów,
hl.
966 posłuszeństwo ludów, Rdz 49:10L.
967 przy dorodnym jej krzewie, לש ֵֹר ָּקה,
ַ hl.
968 tunikę, ( סּותֹהsutah), hl: wg PS: okrycie, כסותו.
969 rufa, יַ ְר ָּכתֹו, lub: najdalsza granica.
970 Rdz 49:14L.
971 Lub: leży pod ciężarem koszy jucznych.
972 Lub: rządził.
973 Lub: jak jedno plemiona izraelskie.
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tym, który kąsa końskie pięty,
tak że jeździec spada na wznak.975
18 Twego zbawienia wyczekuję, JHWH!
19

Gad — banda go napadnie,
a on napadnie [im] na piętę.976

20

Od977 Aszera — tłusty978 jego pokarm,
on będzie dawał przysmaki królewskie.

21

Naftali — puszczona wolno łania,
która wydaje piękne sarnięta.979

22

Syn980 owocujący — Józef,
syn owocujący nad źródłem,
córki981 przesadzają mur!
23 I rozgoryczają go, i strzelają,982
i żywią urazę łucznicy,
24 lecz jego łuk jest stale napięty
i gibkie ramiona jego rąk983

974 żmiją, ( ְש ִפיפֹןszefifon), hl, Rdz 49:17L.
975 Możliwe zn. idiomatyczne.
976 Gra słów: גּודנּו וְ הּוא יָּ גֻ ד ָּע ֵקב
ֶ ְגָּ ד גְ דּוד י.
977 od, hbr. מ, należałoby przenieść na koniec Rdz 49:19, gdzie byłby zaim-

kiem sufigowanym.
978 tłusty, ש ֵמן,
ָּ lub: obfity.
979 która wydaje piękne sarnięta, י־ש ֶפר
ָּ הנ ֵֹתן ִא ְמ ֵר,
ַ lub: (1) która wydaje

(wypowiada) piękne obietnice; (2) młode do stada; (3) wg G: Naftali —
pień uwolniony udzielający piękna w swoich plonach, Νεφθαλι στέλεχος
ἀνειμένον ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος.
980 Syn, בן:
ֵ wydaje się, że w tym przyp. chodzi idiomatycznie o konar, choć

byłby to jedyny tego rodzaju przyp. w Biblii.
981 córki, בנֹות:
ָּ idiom: pędy.
982 Wg PS: i zmagają się z nim, יבהּו
ֻ וַ יְ ִר, por. G.
983 Wg G: i skruszono z mocą ich łuki,/ i puściły ścięgna ramion ich rąk/

dzięki ręce Mocarza Jakuba,/ odkąd umacniał Izraela/ ze względu na Boga twego ojca, καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν καὶ ἐξελύθη
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dzięki rękom Mocarza Jakuba,
stamtąd Pasterz, Kamień Izraela,
25 od Boga twego ojca — bo cię
wesprze,
984
i z Wszechmocnym985 — bo cię
pobłogosławi
błogosławieństwem niebios z góry,
błogosławieństwem głębi
rozciągającej się na dole,
błogosławieństwem piersi
oraz łona!
26 Błogosławieństwa twego ojca,
[które] przewyższyły
błogosławieństwa moich rodzicielek,986
nawet granice wzgórz odwiecznych,
niech będą na głowie Józefa
i na skroni poświęconego
swoim braciom.987
27a1Krn 8:40; 12:2

27

Beniamin — wilk drapieżny,a
rano pożre zdobycz,
a wieczorem rozdzieli łup.

28Te

wszystkie to plemiona Izraela — dwanaście — i to jest to,
co im oznajmił ich ojciec, i błogosławił ich — błogosławił każdego z nich stosownie do jego błogosławieństwa.
Ostatnia wola i śmierć Jakuba
31aRdz 25:8-10; 35:27-29
32aRdz 10:15; 23:3

τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ ἐκεῖθεν ὁ
κατισχύσας Ισραηλ παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου.
984 i z, וְ ֵאת: wg klk Mss PS G S: i Bóg, וְ ֵאל.
985 Bóg Wszechmocny, ’( ֵאל ַש ַדיel szaddaj); w tym przypadku jednak Bóg

jest sprawą emendacji.
986 moich rodzicielek, הֹורי,
ַ
lub: moich rodzicieli: em. na: prawnych wzgórz,

ה ֲר ֵרי ַ֔ ַעד,
ַ por. G: ὀρέων μονίμων.
987 Lub: księcia swoich braci.
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29Potem

rozkazał im i powiedział do nich: Ja dołączam do mego ludu. Pochowajcie mnie z moimi ojcami w jaskini, która jest
na polu Efrona Chetyty, 30w jaskini, która jest na polu Makpela,
które jest naprzeciw988 Mamre, w ziemi Kanaan, którą wraz z
polem nabył Abraham na własny grób od Efrona Chetyty.
31Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano
Izaaka i Rebekę, jego żonę, tam też pochowałem Leę.a 32Pole z
jaskinią na nim zostało nabyte od synów Cheta.a989
33A

gdy Jakub skończył wydawać polecenia swoim synom,
wciągnął swoje nogi na łoże, po czym ustał — i został przyłączony do swego ludu.
1Wtedy

Józef rzucił się na twarz swego ojca, płakał
nad nim i całował go. 2Potem Józef rozkazał swoim
sługom, lekarzom, zabalsamować jego ojca — i lekarze zabalsamowali Izraela. 3A wypełnili przy nim
czterdzieści dni, bo tyle zajmowały dni balsamowania. Egipcjanie opłakiwali go przez siedemdziesiąt dni.990

50
4A

po upływie dni żałoby po nim zwrócił się Józef do domu 5 Rdz 47:29-31
faraona: Jeśli znalazłem łaskę w waszych oczach, przekażcie,
proszę, do uszu faraona: 5Mój ojciec zaprzysiągł mnie,991 mówiąc: Oto ja umieram. W grobowcu, który wykułem sobie w
ziemi Kanaan — tam mnie pochowaj. Teraz więc, niech udam
się,992 proszę, i pogrzebię mego ojca,993 a potem wrócę.a
6I

powiedział faraon: Jedź i pochowaj swego ojca, tak jak cię
zaprzysiągł.
7Pojechał

więc Józef, aby pochować swego ojca. Jechali z nim
też wszyscy słudzy faraona, starsi jego domu i wszyscy starsi
ziemi egipskiej. 8[Jechał] też cały dom Józefa i jego bracia oraz
988 Lub: na wschód.
989 Rdz 49:32L.
990 Pod. Herodot; o 72 dniach mówi Diodor z Sycylii, Rdz 50:3L.
991 PS A dod.: przed swoją śmiercią.
992 Lub: wstąpię, podobnie w Rdz 50:6, 7, 9.
993 PS dod.: jak mnie zaprzysiągł.

a
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dom jego ojca. Tylko małe dzieci, swoje owce i swoje bydło
zostawili w ziemi Goszen. 9Jechały z nim również rydwany i
jeźdźcy, tak że był to obóz bardzo liczny.994
10A

gdy dotarli do Klepiska Atada,995 które jest za Jordanem,
wznieśli tam wielki i bardzo gorzki płacz.996 I obchodził [Józef]
po swoim ojcu żałobę przez siedem dni.
11A

kiedy mieszkańcy tej ziemi, Kananejczycy, ujrzeli żałobę
na Klepisku Atada, mówili: To ciężka żałoba u Egipcjan. Dlatego nadano temu miejscu nazwę Abel-Misraim;997 leży ono za
Jordanem.
13aDz 7:16

12Potem uczynili mu jego synowie tak, jak im przykazał:
13Zawieźli go jego synowie do ziemi Kanaan i pochowali go w

jaskini na polu Makpela, które nabył Abraham wraz z polem na
własny grób od Efrona Chetyty, naprzeciw998 Mamre.a
14I

wrócił Józef do Egiptu — on i jego bracia, i wszyscy, którzy
przybyli z nim pogrzebać jego ojca — po pogrzebie swego ojca.999
Obawy braci
15A

gdy bracia Józefa zobaczyli, że umarł ich ojciec, mówili:
Co, jeśli1000 Józef będzie nam niechętny i porządnie odpłaci
nam za całe zło, które mu zadaliśmy? 16Kazali więc Józefowi

994 Lub: ciężki.
995 Lub: Goren-Haatad, ( ג ֶֹרן ָּה ָּא ָּטדgoren ha’atad); wg G: καὶ παρεγένοντο

ἐφ᾽ ἅλωνα Αταδ. Położenie miejsca nieznane.
996 Lub: urządzili tam wielką i bardzo uroczystą żałobę ( דּו־שם ִמ ְס ֵפד גָּ דֹול
ָּ וַ יִ ְס ְפ

)וְ ָּכ ֵבד ְמאֹד.
997 Abel-Misraim, א ֵבל ִמ ְצ ַריִ ם,
ָּ czyli: łąka Egiptu, lecz  ָּא ֵבלem. na א ֶבל,
ֵ czyli:

żałoba.
998 Lub: na wschód.
999 po pogrzebie swego ojca: brak w G.
1000 Rdz 50:15L.
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powiedzieć:1001 Twój ojciec przykazał przed swoją śmiercią:
17Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz, proszę, występek
swoich braci i ich grzech, bo zadali ci zło. Więc teraz przebacz,
proszę, występek sług Boga twego ojca. I zapłakał Józef, gdy
mu o tym mówiono.
18Potem

udali się też jego bracia i upadli przed nim, i powie- 19 Rdz 37:5-10; 45:7-8
dzieli: Oto jesteśmy twoimi sługami. 19A Józef powiedział do
nich: Nie bójcie się! Czy ja zajmuję miejsce Boga?a1002 20Wy
wprawdzie zaplanowaliście przeciwko mnie [rzecz] złą,
[ale]1003 Bóg zaplanował przy tym [to, co] dobre, po to, by dokonać tego, co jest dziś — zachować przy życiu liczny lud.1004
21Teraz więc nie bójcie się. Ja będę utrzymywał was i wasze
dzieci. Tak pocieszał ich i przemawiał do ich serc.
a

Dalsze dzieje Józefa
22Józef

zaś mieszkał w Egipcie — on i dom jego ojca. A żył
Józef sto dziesięć lat. 23I oglądał Józef synów1005 trzeciego
pokolenia Efraima. Również synowie Makira, syna Manassesa,
urodzili się na kolanach Józefa.1006
24I

Wj 13:19; Joz 24:32; Hbr
powiedział Józef do swych braci: Ja umieram, lecz Bóg na 25
11:22
pewno was nawiedzi i wyprowadzi was z tej ziemi do ziemi,
którą przysiągł [dać] Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
a

1001 Wg G: a gdy zjawili się u Józefa, powiedzieli, καὶ παρεγένοντο πρὸς

Ιωσηφ λέγοντες.
1002 Lub: Czy ja jestem zamiast Boga?, ֹלהים ָּאנִ י
ִ כי ֲה ַת ַחת ֱא.
ִ
1003 W PS występuje spójnik: ֹלהים
ִ וְ ָּה ֱא, pod. G.
1004 Wy uradziliście [to] przeciwko mnie na złe, lecz Bóg uradził co do mnie

na dobre, aby sprawić tak, jak [to jest] dzisiaj, aby zachować liczny lud
G, ὑμεῖς ἐβουλεύσασθε κατ᾽ ἐμοῦ εἰς πονηρά ὁ δὲ θεὸς ἐβουλεύσατο περὶ
ἐμοῦ εἰς ἀγαθά ὅπως ἂν γενηθῇ ὡς σήμερον ἵνα διατραφῇ λαὸς πολύς.
1005 synów, בנֵ י:
ְ wg PS G Tg TgPsJ: synowie, בנִ ים,
ָּ tj. Oglądał synów Efraima,

prawnuków.
1006 urodzili się na kolanach Józefa, idiom (?): (1) zostali przez niego przyjęci

za synów (?); (2) i był blisko związany z rodziną Makira; (3) udzielił im
szczególnych praw co do dziedziczenia. Wg PS: za dni Józefa, בימי.
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25Zaprzysiągł

więc Józef synów Izraela. Powiedział: Bóg was
na pewno nawiedzi, wtedy wywieziecie stąd moje kości.a
26I

umarł Józef w wieku stu dziesięciu lat, i zabalsamowano go,
i złożono do trumny w Egipcie.

Księga Wyjścia
Druga Księga Mojżeszowa
Exodus
Autor:
Czas:

Miejsce:
Cel:
Temat:

Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
(1) Opisywanych wydarzeń: 1876-1444 r. p. Chr., tj. od śmierci Józefa w Egipcie do wzniesienia przybytku (Wj 40:17; 1Krl
6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły
powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb
33:2; Pwt 31:24).
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Ukazanie tworzenia się narodu izraelskiego.
Bóg Dawcą przymierza i prawa.

Dzieje Izraelitów w Egipcie

1

1Oto

imiona1 synów Izraela przybyłych z Jakubem2 do
Egiptu — każdy przybył ze swoim domem:3

2Ruben, Symeon, Lewi i Juda; 3Issachar,
niamin; 4Dan i Naftali, Gad i Aszer.a

a

Zebulon i Be- 4 Rdz 35:23-26; 46:27

5A

a

6Potem umarł Józef i wszyscy
7A synowie Izraela byli płodni

a

było wszystkich dusz, które wyszły z lędźwi Jakuba, dusz 5 Rdz 46:26-27
siedemdziesiąt,4 Józef zaś był już w Egipcie.a
jego bracia, i całe to pokolenie. 7 Rdz 1:28; 15:5; Dz 7:17
i mnożyli się,5 i stawali się licza
ni, i potężnieli coraz bardziej i bardziej,6 i ziemia była nimi
zapełniona.

1

imiona, ( ְׁשמֹותszemot): stąd hebrajska nazwa Księgi Wyjścia.

2

G dod.: ojcem ich, gr. τῷ πατρὶ αὐτῶν.

3

Lub: rodzinami.

4

siedemdziesiąt MT PS; siedemdziesiąt pięć 4QExodb 4QGen-Exoda; G,
pod. jak Rdz 46:27: siedemdziesiąt pięć, πέντε καὶ ἑβδομήκοντα, Wj 1:5L.

5

mnożyli się, וַ יִּ ְׁש ְׁרצּו, lub: zaroili się, zob. Rdz 1:21.

6

bardziej i bardziej, Wj 1:7L.

str. 2; Księga Wyjścia
8aDz 7:18
10aDz 7:19
11aPwt 20:11; Joz 17:13;
1Krl 9:15, 21
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8Nastał też w Egipcie nowy król,7 [taki], który nie znał Józefa.a
9I powiedział do swego ludu: Oto lud synów Izraela stał się
liczniejszy i potężniejszy niż my. 10Postąpmy z nim mądrze,

aby się nie rozrastał, bo gdyby spotkała nas wojna, mógłby i on
dołączyć do tych, którzy nas nienawidzą, i walczyć przeciw
nam — i odejść8 z tej ziemi.a
11Ustanowiono

zatem nad nim książąt9 nad przymusowymi
robotnikami, po to, by gnębili go ciężkimi robotami — a budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze:10 Pitom11 i Ramses.12 12Lecz im bardziej go gnębili, tym stawał się liczniejszy i
tym bardziej się rozrastał — i wzdrygano się13 przed synami
Izraela.
a

13I
14i

zmusili Egipcjanie synów Izraela do pracy pod przymusem,
uprzykrzali im życie ciężką pracą w glinie i przy cegłach, i

7

W zależności od przyjętej chronologii mógł to być Ahmose (1570-1546 r.
p. Chr.) lub założyciel potężnej XVIII dynastii Totmes I (1504-1492 r. p.
Chr.). Za czasów tej dynastii pokonano Hyksosów i przywrócono Egiptowi suwerenność. Nowi władcy mogli być zaniepokojeni rozwojem ludności semickiej na swoim terytorium. Takie datowanie oznaczałoby, że
Jakub przybył do Egiptu ok. 1876 r. p. Chr. Historia Józefa przypadałaby
na okres sprzed panowania Hyksosów, które rozciągało się na lata 17201570 p. Chr. Śmierć Józefa miałaby miejsce ok. 1806 r. p. Chr., na kilka
lat przed upadkiem XII dynastii i jednocześnie końcem średniego królestwa. Stosunki między Hyksosami, należącymi do ludów semickich, a
Izraelitami mogły być przyjazne, szczególnie że ci pierwsi mogli być podejrzliwi wobec Egipcjan, Wj 1:8L.

8

Lub: pójść w górę.

9

Lub: naczelników.

10

miasta-spichlerze, ע ֵרי ִּמ ְׁס ְׁכנֹות:
ָ wg G: miasta warowne, πόλεις ὀχυρὰς.

11

Pitom: 27 km od Ramses, wsp. Tell el Retabe (?).

12

Ramses: położone we wsch części delty Nilu, wsp. Qantir, 19 km od
Tanisu. Wykopaliska potwierdziły dane biblijne. Nazwa Ramses nie dowodzi, że panował wówczas Ramzes II (1304-1236 r. p. Chr.), a w konsekwencji, że faronem Wyjścia był Merenptah, Wj 1:11L. G dod.: oraz
On, czyli miasto Słońca, καὶ Ων ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις.

13

wzdrygano się, ( וַ יָ ֻקצּוwajjaqutsu), tj. wzdrygano się z niechęci (l. obrzydzenia) lub ze strachu.
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najróżniejszą pracą na polu, a wszystkie te prace, które wykonywali, [wykonywali] pod przymusem.
15Powiedział

też król Egiptu do położnych hebrajskich, z których jedna miała na imię Szifra,14 a druga miała na imię Pua:15
16Gdy będziecie przy porodach Hebrajek, patrzcie na stolik:16
Jeśli to syn, uśmiercajcie go, a jeśli to córka, niech zostanie
przy życiu.
17Położne

jednak bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał
król Egiptu, ale zostawiały chłopców przy życiu. 18Wtedy
król17 Egiptu wezwał położne i powiedział do nich: Dlaczego
uczyniłyście tę rzecz i zostawiałyście chłopców przy życiu?
19A

położne odpowiedziały faraonowi, że Hebrajki18 nie są jak
kobiety egipskie, bo są one żywotne — rodzą, zanim przyjdzie
do nich położna!
20Bóg

zaś darzył położne tym, co dobre, a lud powiększał się19
[w liczbie] i bardzo potężniał. 21A ponieważ położne bały się
Boga, obdarzył je domami.20
22Wtedy

faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego syna, 22 Dz 7:19
który się urodzi — wrzućcie go do Nilu; a każdą córkę pozostawcie przy życiu!a

14

Szifra, ( ִּש ְׁפ ָרהszifrah), czyli: miła, piękna, czysta.

15

Pua, ּפּועה
ָ (pu‘ah), czyli: iskra.

16

patrzcie na stolik, ל־ה ָא ְׁבנָ יִּ ם
ָ יתן ַע
ֶ ּור ִּא:
ְׁ chodzi o stolik (być może ze względu na du – stolik z szufladką) używany przez położne przy odbieraniu porodów; l. patrzcie na jądra, Wj 1:16L.

17

Wg PS: faraon.

18

Hebrajki, Wj 1:19L.

19

Wg PS lm.

20

Lub: rodzinami.

a

str. 4; Księga Wyjścia

Przekład dosłowny

Narodziny i dzieciństwo Mojżesza
1aWj 6:20
2aDz 7:20; Hbr 11:23

1A

pewien człowieka z domu Lewiego poszedł i pojął [za
żonę] córkę z domu Lewiego. 2I poczęła ta kobieta, i urodziła syna. Widząc zaś, że jest piękny, ukrywała go21
przez trzy miesiące.a 3A gdy nie mogła go już ukrywać,
wzięła22 dla niego kosz23 z trzciny, powlokła go smołą i żywicą24 i umieściła w nim dziecko — i umieściła [je] w sitowiu na
brzegu Nilu.25 4Jego siostra zaś ustawiła się26 z daleka, aby
wiedzieć, co się z nim stanie.

2

5Wtedy

zeszła córka faraona,27 aby wykąpać się w Nilu, a jej
dziewczęta28 przechadzały się nad brzegiem Nilu. Wtedy zobaczyła koszyk pośród sitowia i posłała swoją niewolnicę,29 aby
go zabrała. 6A gdy otworzyła i zobaczyła go — dziecko — oto
był to chłopiec, który płakał. I zlitowała się nad nim. Powiedziała: To jedno z dzieci hebrajskich.
8aWj 6:20

7Wtedy

jego siostra powiedziała do córki faraona: Czy mam
pójść i zawołać ci jakąś kobietę, mamkę, spośród Hebrajek, by
karmiła ci to dziecko? 8I odpowiedziała jej córka faraona: Idź!
Młoda dziewczyna30 poszła i zawołała matkęa dziecka.

21

ukrywała go, וַ ִּת ְׁצ ְּׁפנֵ הּו, lub: chroniła go niczym skarb.

22

PS dod.: jego matka, ;אּמֹו
ִּ por. G: ἡ μήτηρ αὐτοῦ.

23

kosz, ( ֵת ָבהtewah), lub: arkę, zob. Rdz 7:1, lub: skrzynię.

24

smołą i żywicą, ּובזָ ֶפת
ַ ב ֵח ָמר,
ַ lub: smołą i pakiem (l. asfaltem), zob. Rdz
11:3; w Iz 34:9  זֶ ֶפתjako smoła.

25

Wj 2:3L.

26

ustawiła się: w PS poprawna forma (?): וַ ִּת ְׁתיַ ַצב, Wj 2:4L.

27

Być może chodzi o Hatszepsut, córkę Totmesa I, Wj 2:5 L.

28

dziewczęta, ( נְׁ ָערֹותne‘arot), l. służące.

29

niewolnicę, ’( ָא ָמהamah), l. służącą.

30

młoda dziewczyna, ‘( ַע ְׁל ָמהalmah), lub: młoda kobieta, dojrzała panna, G
w Iz 7:14 tłumaczy jako dziewica, παρθένος.
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Księga Wyjścia; str. 5

9Wówczas

córka faraona powiedziała jej: Zabierz to dziecko i
wykarm mi je, a ja dam ci twoją zapłatę. Wzięła więc kobieta
dziecko i wykarmiła je.
10A

gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona
— i był jej za syna. I nadała mu imię Mojżesz,31 bo powiedziała: Z wody go wyciągnęłam.
Mojżesz wśród swoich
11I

a

13Wyszedł

a

stało się w tych dniach, kiedy Mojżesz już dorósł, że wy- 11 Dz 7:23; Hbr 11:24
szedł do swoich braci i przyglądał się ich przymusowym robotom. Wtedy zobaczył pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego braci.a 12Rozejrzał się więc dookoła, zobaczył, że nikogo nie ma, powalił32 Egipcjanina — i zagrzebał
go w piasku.
też następnego dnia, a oto dwaj mężczyźni, Hebraj- 14 Dz 7:23-28
czycy, szarpali się [ze sobą]. Wtedy powiedział do winnego:33
Dlaczego bijesz swego bliźniego? 14A [ten] odpowiedział: Kto
cię ustanowił księciem i sędzią34 nad nami?a Czy ty mówisz, że
chcesz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina?35 Wtedy Mojżesz przestraszył się, bo powiedział: Na pewno wydała się
sprawa!

31

Mojżesz, ( מ ֶֹשהmoszeh), w zal. od przyjętej etymologii: (1) wyciągnęłam
go, יתהּו
ִּ מ ִּש,
ְׁ skrócone, oparte na podobieństwie brzmienia (paronomazji);
(2) urodzony, wyciągnięty (?), od hieroglif. egip. ms, czyli: dziecko lub
urodzony (por. Ptah-mose, R’-m-sw, Tut-mosis, Ah-mose, Har-mose).
Warto zauważyć, że imię  מ ֶֹשהprzypomina swoją formą imiesłów czynny,
czyli: wyciągający.

32

Lub: zabił.

33

winnego, ר ָשע,ָ lub: niegodziwego, bezbożnego.

34

księciem i sędzią, שר וְׁ ש ֵֹפט:
ַ pleonazm l. hend., por. Kpł 21:9; Sdz 6:8;
2Sm 1:14; Est 7:6.

35

G dod.: wczoraj, ἐχθές, zob. Dz 7:28.

str. 6; Księga Wyjścia
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15I

[rzeczywiście] usłyszał faraon o tej sprawie, i próbował
zabić Mojżesza, lecz Mojżesz uciekł przed faraonema i zatrzymał się w ziemi Midianitów36 — i zatrzymał się przy studni.
Mojżesz w Midianie
16Pewien

zaś kapłan Midianitów miał siedem córek. [Te] przyszły, zaczęły czerpać [wodę] i napełniać poidła, by napoić owce
swego ojca, 17ale przyszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz wstał i wybawił je — i napoił ich owce.
18aWj 3:1; 4:18; 18:1-2; Lb
10:29

18Gdy

więc przyszły do Reuela,a37 swego ojca, [ten] powiedział: Dlaczego dziś pośpieszyłyście z przyjściem? 19A one
odpowiedziały: Jakiś Egipcjanin wybawił nas z ręki pasterzy, a
też obficie naczerpał nam [wody] i napoił owce. 20Zapytał więc
swoje córki: A gdzie on jest? Dlaczego to38 zostawiłyście tego
człowieka? Przywołajcie go, niech zje posiłek.39
21Mojżesz

zgodził się pozostać u tego człowieka, a [ten] dał
Mojżeszowi Syporę,40 swoją córkę, za żonę.41
22I

urodziła syna, i dał mu na imię Gerszom,42 bo powiedział:
Stałem się przychodniem w obcej ziemi.
Wysłuchana modlitwa
24aRdz 15:13-14
25aDz 7:34-35

23I

stało się po wielu tych dniach, że umarł król egipski. Synowie Izraela wzdychali z powodu [ciężkiej] pracy i wołali — i
dotarło do Boga ich wołanie o pomoc z powodu pracy. 24I usłyszał Bóg ich jęk, i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abra36

Midianici, Wj 2:15L.

37

Reuel, עּואל
ֵ ( ְׁרre‘u’el), czyli: przyjaciel Boga, wg G: Reguela, Ραγουηλ.

38

Dlaczego to, Wj 2:20L.

39

Lub: niech spożyje chleba.

40

Sypora, ( ִּצּפ ָֹרהtsipporah), czyli: ptaszynka.

41

za żonę, dodane za PS, por. G: καὶ ἐξέδοτο Σεπφωραν τὴν θυγατέρα
αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα.

42

Gerszom, ( גֵ ְׁרש ֹםgerszom), czyli: (1) wygnany; (2) przychodzień imię jego
l. przychodzień na tym [miejscu], zob. 1Krn 6:1, 16.
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Księga Wyjścia; str. 7

hamem, Izaakiem i Jakubem.a 25I wejrzał Bóg na synów Izraela
— i przejął się Bóg.a43
Powołanie Mojżesza
1Gdy

a

19:11
Mojżesz pasał owce Jetra,44 swojego teścia, kapłana 12 Wj
Rdz 16:7-13; 21:17; 22:11Midianitów, poprowadził [raz] stado poza pustynię i przy- 18
był do góry Bożej,45 do Horebu.a46 2I ukazał mu się Anioł
JHWH,a w47 płomieniu ognia, ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew — płonął w ogniu, lecz krzew się nie spalał.
3Wtedy Mojżesz powiedział: Niech skieruję się [tam] i zobaczę
3 Dz 7:30
ten wielki widok, dlaczego krzew się nie spala.a

3

a

a

4A

gdy JHWH zauważył, że skierował się [tam], aby [to] zobaczyć, zawołał do niego Bóg spośród krzewu i powiedział: Mojżeszu! Mojżeszu! A [on] odpowiedział: Oto jestem!
5Wtedy

rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejmij z nóg swoje sandały,
bo miejsce, na którym ty stoisz, jest ono ziemią świętą.48
6Powiedział też: Ja jestem Bogiem twojego ojca,49 Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz
zakrył swoją twarz, gdyż bał się patrzeć na Boga.
7JHWH

a

powiedział [dalej]: Napatrzyłem się na niedolę50 moje- 10 Dz 7:30-34
go ludu w Egipcie i usłyszałem ich krzyk z powodu jego cie-

43

i przejął się Bóg, ֹלהים
ִּ ( וַ יֵ ַדע ֱאwajjeda‘ ’elohim), l. poznał Bóg; wg G: i
zapoznał się z nimi, καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς.

44

Jetro, hbr. ( יִּ ְׁתרֹוjitro), czyli: jego szczodrobliwość; ta sama osoba, co
Reuel w Wj 2:17.

45

góry Bożej: brak w G.

46

Horeb, hbr. חֹורב
ֵ (chorew), czyli: pustkowie; inne określenie góry Synaj
(Wj 19:11) lub pasma, w którym góra Synaj była położona, szczególnie
że w tym przypadku wyrażenie można rozumieć kierunkowo, czyli: w kierunku Horebu.

47

w:  בessentiae, Wj 3:2L.

48

ziemią świętą, ’( ַא ְׁד ַמת־ק ֶֹדשadmat-qodesz), lub: szczególną, wyróżnioną.

49

Wg PS: ojców, por. Dz 7:32.

50

Lub: upokorzenie.

Księga Psalmów
Autorzy:

Czas:
Miejsce:
Cel:
Temat:

Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), Etan i Heman
(w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz (w 1), Salomon (w 2).
Sposób przywołania tych imion nie musi oznaczać autorstwa.
Pięćdziesiąt Psalmów jest anonimowych.
1410-430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, były
łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.
Ziemia Izraela i inne miejsca pobytu narodu wybranego.
Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, pogłębiania
życia wewnętrznego oraz wiernego trzymania się woli Bożej.
Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

Księga Pierwsza
(Psalmy 1-41)

PSALM 11
Los sprawiedliwych i bezbożnych
1

2
3

Szczęśliwya człowiek, który nie poszedł2
za radą bezbożnychb3
Ani nie stanął na drodze4 grzeszników,c
Ani nie zasiadł w towarzystwie szyderców,5
A jego rozkosz to Prawo JHWH,
Nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.a
Będzie jak drzewo zasadzone

1

Psalm 1 był pierwotnie wstępem do Księgi Psalmów (Dz 13:33), a nie
Psalmem 1. Być może pochodzi z czasów Salomona, czyli mógł powstać
ok. 960 r. p. Chr.

2

nie poszedł w sensie etycznym, czyli: nie postępuje, nie słucha.

3

Lub: przestępców, nikczemnych, złych, niesprawiedliwych (Iz 57:20).
Prawdziwie szczęśliwy jest ten, kto na swoich przewodników nie wybiera
ludzi dalekich od Boga.

4

Droga, ( ֶּד ֶּרְךderech), oznacza nie tylko drogę w sensie prostym, ale także
sposób postępowania i życia.

5

Czyli tych, którzy z tego, co Boże, robią przedmiot żartów.

1aPs 32:2; 40:5; Prz 8:34;
b
Prz 1:10; Iz 57:20; cPrz 4:14

2aPwt 17:19; Joz 1:8

3a Jr 17:7-8

str. 2; Księga Psalmów
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nad strumieniami wody,
Które wyda swój owoc we właściwym czasie,
Jego liść nie uwiędnie
I powiedzie mu się we wszystkim,
czego się podejmie.a
4aJb 21:18; Ps 35:5; Iz 17:13;
29:5; Jr 17:5-6; Oz 13:3; So
2:2; Mt 3:12

4

5aPs 130:3

5

6aPs 37:18; Mt 7:23; 2Tm
2:19

6

Nie tak będzie z bezbożnymi!
Ci bowiem są jak plewa,
Którą wiatr rozwiewa.a
Dlatego bezbożni [nawet] się nie podniosąa
na sądzie
Ani grzesznicy w zgromadzeniu
sprawiedliwych.
Gdyż JHWH zna drogę sprawiedliwych,
Droga bezbożnych — przepadnie.

PSALM 2
Śmieszność buntu przeciw
Pomazańcowi JHWH
1a2Sm 10:6; Obj 11:18

1

2aDz 4:25-28

2

3aJr 5:5

3
4
5

5aIz 34:2; Obj 6:15-17

6

Dlaczego zbuntowały się narody,a
A ludy obmyśliły marność?6
Powstają królowie ziemi,
Również książęta zmówili się razem
Przeciwko JHWH i Jego Pomazańcowi:a
Zerwijmy ich więzy!
Zrzućmy z siebie ich pęta!a
Ten, który mieszka w niebie, śmieje się,
Pan7 z nich szydzi.
Przemówi też do nich w swoim gniewie,
W swej gwałtowności ich zatrwoży:
Ja ustanowiłem8 sobie króla na Syjonie,
Mojej świętej górze.

6

Psalm należy do starszych Psalmów, z okresu monarchii (pod. jak: Ps
59:9; 83:3-9), przypomina prorocki styl Izajasza. Jest to Psalm mesjański
(pod. jak: Ps 22, 31, 110) i królewski zarazem, odnoszony do Chrystusa
w Dz 4:25. Być może powstał z okazji 2Sm 10:6.

7

Pan 11QPsc; klkn Mss: JHWH.
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Księga Psalmów; str. 3

Obwieszczam zarządzenie,
JHWH powiedział do mnie:9
Ty jesteś moim Synem,a10
Ja Cię dziś zrodziłem.b
Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody
I Twą własnością uczynię krańce ziemi.a
Złamiesza je żelazną laską,11
Pokruszysz je jak naczynie garncarza.

10 Teraz więc, królowie, okażcie się rozsądni,
Przyjmijcie pouczenie, [wy], sędziowie ziemi!
11 Służcie JHWH z bojaźnią,
I cieszcie się12 z drżeniem,a
12 Złóżcie hołd Synowi,13 aby się nie rozgniewał
I abyście nie zgubili drogi,
Gdyż łatwo rozpala się Jego gniew.
Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim szukają schronienia!a14

8

ustanowiłem, ( נָ ַס ְכ ִּתיnasachti), odnosi się do ustanowienia poprzez namaszczenie. G odczytuje to wyrażenie w sensie zostałem ustanowiony,
κατεστάθην (katestathen), ( נִּ ַס ְכ ִּתיnissachti), zob. Prz 8:23.

9

G sugeruje: zarządzenie JHWH. Zob. Ez 45:14. Wersja podana w tekście
głównym wynika z akcentu umieszczonego przez masoretów. Bez tego
akcentu wersja G byłaby równie uprawniona.

10

Obietnica panowania nad ziemią oraz synostwo związane są tylko z królestwem Dawidowym (2Sm 7:14; Ps 89:28).

11

Lub: berłem.

12

Lub: Opamiętajcie się z drżeniem.

13

Lub: (1) Pocałujcie Syna; (2) Pocałujcie szczerze. Przysłówek szczerze,
aram. ( ַברbar), czyli: syn, można by na gruncie hbr. potraktować jako
przymiotnik czysto (zob. Ps 24:4; 73:1). Być może autor użył aram. określenia syn, ponieważ swą wypowiedź kieruje do obcych narodów. Hbr.
( נָ ַשקnaszaq), czyli: pocałować, odnosi się met. do składania hołdu (1Sm
10:1; Oz 13:2). W tekście zatem może chodzić o szczery hołd.

14

Idiom: którzy szukają Jego ochrony.

7a2Sm 7:14; Ps 89:27-28;
b
Mk 1:11; Dz 13:33; Hbr
1:5; 5:5

8aPs 22:28; 72:8

9aObj 2:27; 12:5; 19:15

11aFlp 2:12; Hbr 12:28

12aPs 5:12-13; 31:17-20;
34:21-22; 54:9; Prz 16:20; Iz
30:18; Jr 17:7

str. 4; Księga Psalmów
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PSALM 3
Pewność wybawienia
1a2Sm 15:13-17:22

1

Psalm
w [czasie] jego ucieczki przed własnym synem
Absalomem.a

2

JHWH, jakże liczni moi wrogowie!
Wielu powstaje przeciwko mnie!
Wielu mówi o mojej duszy:
Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela.16
Ale Ty, JHWH, jesteś moją tarczą,a17 moją chwałą,
Tym, który podnosi mą głowę.
Mój głos wznoszę do JHWH,
On odpowie mi ze swej świętej góry.18 Sela.
Położyłem się, zasnąłem i zbudziłem,
Gdyż Pan mnie wspiera.
Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu,19
Który zewsząd na mnie nastaje.a
Powstań, JHWH!
Ocal mnie, mój Boże!
Bo uderzyłeś w szczękę

3
4aRdz 15:1

Dawida,15

4
5
6

7aPs 27:3

7

8aPs 58:7

8

15

Psalm uważany jest za modlitwę poranną.

16

Sela, ( ֶּס ָלהselah): znaczenie niepewne. Być może pochodzi od pers. sala,
czyli: pieśń, dźwięk strun. Być może jest to termin techniczny dodany
później, mający zaznaczać styl muzyki lub recytacji. Sugerowane znaczenia: (1) Przejść do wyższej tonacji, od ( סללsll), imp. ( סֹּלּוsollu). (2) Według Hieronima i Akwili słowo to znaczy: zawsze, od )?( נֶּ ַצח. (3) Pauza
w grze instrumentalnej; w G διάψαλμα (diapsalma). (4) Skrót wyrażenia:
(a) ימן ִּל ְשנֹות ַהּקֹול
ָ ס:
ִּ znak, aby zmienić głos; b) סֹב ְל ַמ ֲע ָלה ַה ָשר: wróć do
stopnia l. od początku. (5) Nota: Dla bębna, odnosząca się do osoby grającej na instrumencie ( ַסלsal), czyli bębnie koszykowatego kształtu, z dołączonym kierunkowym ( הhe).

17

Obrońcą G.

18

Lub: Mój głos wzniosłem do JHWH i On odpowiedział mi ze swojej
świętej góry (por. Ps 30:8).

19

Lub: wielotysięcznej armii. Hbr. ( ָעםam) może ozn. uzbrojonych ludzi:
Sdz 20:10; 1Sm 14:17; 2Sm 2:26; 10:10; 2Krl 13:7; 18:26; Iz 36:11.
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wszystkich moich wrogów,
Pokruszyłeś zęby bezbożnych.a20
Do JHWH należy zbawienie!a
Nad Twoim ludem jest Twoje
błogosławieństwo. Sela.

9aIz 43:11; Oz 13:4

PSALM 4
Ufna prośba o Bożą przychylność
1

Dla prowadzącego chór,
do [śpiewu przy wtórze] instrumentów strunowych.
Psalm Dawida.21

2

Odpowiedz na moje wołanie,
Boże mojej sprawiedliwości.
Zerwałeś [więzy]22 mej niedoli.
Okaż mi łaskę23 i wysłuchaj mojej modlitwy!

3

Synowie ludzcy,24
Jak długo moja cześć będzie w pogardzie?a
Kochacie próżność i szukacie kłamstwa?! Sela.
Wiedzcie, że JHWH oddzielił pobożnego25 dla siebie,
JHWH słyszy, gdy do Niego wołam.

4

3aKzn 4:1-3

5aEf 4:26

20

W Psalmach ( ְר ָש ִּעיםresza‘im), czyli: bezbożni, opisuje ludzi dumnych,
odrzucających Boga (Ps 10:2, 4, 11), nienawidzących Jego przykazań,
grzesznych w swoim postępowaniu, kłamców i oszczerców (Ps 50:1620), oszustów (Ps 37:21). Występują oni przeciwko Bogu i jego ludowi.

21

Psalm uważany jest za modlitwę wieczorną. Niektórzy łączą go z okolicznościami powstania Ps 3.

22

Lub: Zerwij [więzy] mej niedoli.

23

Lub: miłosierdzie, zob. G.

24

Synowie ludzcy, ( ְבנֵ י ִּאישbene isz), w odróżnieniu od ( ְבנֵ י ָא ָדםbene adam), może odnosić się do ludzi możnych, wpływowych. Zob. Ps 49:3
wraz z rozróżnieniem w G, gdzie synowie ludzcy oddano gr. γηγενεῖς,
czyli: ludu ziemi (ludu pospolity?), a synowie Adama gr. υἱοὶ τῶν
ἀνθρώπων, czyli: synowie ludzcy.

25

Lub: świętego, wiernego, bogobojnego, ( ָח ִּסידchasid).

str. 6; Księga Psalmów

5

6
6a1P 2:5

7

7aLb 6:25-26; Ps 31:17;
44:4; 89:16; 80:4

8

8aHa 3:17-18

9

Przekład dosłowny

Drżyjcie i nie grzeszcie!a26
Powiedzcie [to] w swoich sercach,
na swoich posłaniach — i milczcie!27 Sela.
Złóżcie sprawiedliwe ofiarya
I zaufajcie JHWH!
Wielu pyta: Kto ukaże nam dobro?
JHWH, wznieś nad nami światło swojego oblicza!a28
Włożyłeś w moje serce więcej radości,
Niż oni mieli z obfitości ziarna
i świeżego wina.a
Ułożę się i usnę w pokoju,
Bo tylko Ty, JHWH, sprawiasz,
że odpoczywam bezpiecznie.

PSALM 5
Prośba o Bożą ochronę
1

Dla prowadzącego chór.
Na flety.29
Psalm Dawida.30

26

Lub: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, por. G.

27

Lub: płaczcie — jeśli pójść za ugar. dmm.

28

Idiom: rozjaśnij oblicze, czyli: uśmiechnij się (Kzn 8:1), co w konsekwencji może ozn. przychylność i błogosławieństwo (Lb 6:25; Ps 31:16;
44:3; 67:1; 80:3,7,19; 89:15; Dn 9:17).

29

Na flety, ל־הנְ ִּחילֹות
ַ ’( ֶּאel-hannechilot): Hl ( נְ ִּחילֹותnechilot) wiązane jest z
( ָח ִּלילchalil), czyli: flet (Iz 30:29). Lub: (1) do choroby, ( נְ חֹולֹותnecholot); (2) na dziedzictwo: w G w sensie ( נַ ֲח ָלהnachalah), czyli: dziedzictwo, co może się odnosić do rodzaju melodii; (3) na murmurando: T odczytuje  נְ חֹולֹותjako: rój (pszczół), co oznaczałoby melodię lub sposób
śpiewania przypominający brzęczenie pszczół.

30

Psalm należący do kolekcji Psalmów przeznaczonych dla prowadzącego
chór. Klasyfikowany jako modlitwa osobista i prośba o ochronę. Może
on mieć związek ze służbą świątynną. Wspomnienie fletów może wskazywać na wykorzystywanie Psalmu w ramach spotkań, a wspomnienie
poranka na wykorzystywanie go w czasie spotkań porannych, stąd
umieszczony po modlitwie porannej (Ps 3) i wieczornej (Ps 4).

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 7

JHWH, wysłuchaj moich słów,a
Przejmij się moim westchnieniem,b31
3 Zważ na głos mojego błagania,32
Mój Królu i mój Boże,
Gdyż do Ciebie się modlę.
4 JHWH, słyszysz33 mój głos od rana;
O porankua układam do Ciebie [modlitwę]b34 —
i czekam.
5 Bo nie jesteś Bogiem, któremu miła
niegodziwość,a
Zło się przy Tobie nie utrzyma.
6 Pyszni nie ostoją się przed Twoimi oczami,
Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość,
7 Wygubisz mówiących kłamstwo.a
JHWH brzydzi się zbrodniarzem i oszustem.
8 Ja jednak dzięki obfitości Twojej łaski
wejdę do Twego domu,
Pokłonię się Twojemu świętemu przybytkowia
w bojaźni przed Tobą.35
9 JHWH, prowadź mnie w swojej sprawiedliwości,
Ze względu na moich wrogów
Wyrównaj przede mną Twą drogę.
10 Gdyż nie ma w ich ustach stałości,36
Ich wnętrze to zmienność,a37
Ich gardło to otwarty grób!b
Swym językiem [tylko] schlebiają.
2

31

Lub: moim szeptem.

32

Lub: mojego wzywania o pomoc.

33

słyszysz: w powiązaniu z wcześniejszymi imperatywami tłumaczone bywa
jako imperatyw: usłysz, zob. Pwt 32:1.

34

Lub: [ofiarę].

35

Lub: w akcie uwielbienia.

36

Gdyż nie ma czegokolwiek, co byłoby stałe w ich ustach 4QPsa. Nie ma w
ich ustach prawdy G.

37

Lub: zepsucie, ruina.

2a1Krl 8:39; bPs 39:3

4aPs 33:6; 59:17; 88:14; bIz
44:7

5aPrz 3:32

7aPs 101:7; Obj 21:8, 27;
22:15

8aPs 138:2

10aMi 7:3; bJr 5:16; Rz 3:13

str. 8; Księga Psalmów

Przekład dosłowny

11 Spraw, by za to zapłacili,38 Boże,
Niech padną przez własne plany.
Rozpędź ich z powodu39 mnóstwa przestępstw,
Gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie.
12 Lecz radość spotka tych wszystkich,
którzy w Tobie szukają schronienia,
Będą się głośno weselić na wieki;
Ty ich będziesz osłaniał,
A ci, którzy kochają Twe imię,
Będą się cieszyć w Tobie.
13 Bo Ty, JHWH, błogosławisz sprawiedliwego,
Osłaniasz go życzliwością niczym tarczą.40

PSALM 6
Modlitwa osaczonego41
1

2aPwt 29:22; Ps 38:2; Jr
10:24

2
3

Dla prowadzącego chór.
Do [śpiewu przy wtórze] instrumentów strunowych,
na oktawę.42
Psalm Dawida.
JHWH, nie karć mnie w swoim gniewie
Ani nie pouczaj w swojej porywczości.a
Zmiłuj się nade mną, JHWH, gdyż ja jestem słaby,
Uzdrów mnie, JHWH, bo moje kości
przeniknięte strachem

4aJ 12:27

38

zapłacił 4QPsa; osądź ich G.

39

Lub: stosownie do, hbr.: ( וכרבukeraw) Q.

40

niczym tarczą: tarczą 4QPsa; bronią G. Tarcza, ( ִּצנָ הtsinna), osłaniała
całego człowieka. Była większa od mniejszej, ( ָמגֵ ןmagen).

41

Wczesny Kościół zaliczał ten Psalm, obok: Ps 32, 38, 51, 102, 130, 143
do siedmiu Psalmów pokutnych, chociaż nie ma w nim wzmianki o grzechu — jak w Ps 38 — a wskazuje on raczej na doświadczenia podobne
do Jobowych.

42

na oktawę, ל־ה ְש ִּמינִּ ית
ַ ‘( ַעal-haszszeminit): tj. (1) na osiem głosów (?); (2)
na niższą oktawę, co współgrałoby z tematyką Psalmu (zob. 1Krn 15:21).

Przekład dosłowny

4

Księga Psalmów; str. 9

I moja dusza bardzo przestraszona.
A Ty, JHWH, jak długo jeszcze...?a

Zawróć, JHWH! Wybaw moją duszę!43
Wyratuj mnie ze względu na Twą łaskę!a44
6 Gdyż po śmierci nikt o Tobie nie pamięta.a
Kto Cię będzie wysławiał w szeolub?
7 Zmęczyło mnie moje wzdychanie,
Swoje łóżko zalewam łzami co noc,
Rozpuszczam w nich me posłanie.
8 Moje oko przymglone zgryzotą,
Postarzałe z powodu wszystkich mych wrogów.
9 Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość,a
Gdyż JHWH usłyszał głos mojego płaczu.
10 JHWH wysłuchał mojego błagania,
JHWH przyjmie moją modlitwę.
11 Wszyscy moi wrogowie zawstydzą się
i bardzo przestraszą;
Zawrócą, nagle się zawstydzą!45
5

5aPs 30:9

6aPs 88:11-13; 115:17; Iz
38:18-19; bAm 9:2

9aPs 119:115; Mt 7:23; Łk
13:27

PSALM 7
Prośba o sprawiedliwy wyrok
1

a46

Skarga Dawida,
którą zaśpiewał dla JHWH
ze względu na słowa Beniaminity Kusza.47

43

Lub: (1) jeśli ( שּובszuw) potraktować w sensie znowu: Ponownie, JHWH,
wybaw moją duszę; (2) jeśli ( נֶּ ֶּפשnefesz) pojmować w tym przypadku jako życie: Ponownie, JHWH, uratuj mi życie.

44

łaskę, ( ֶּח ֶּסדchesed): miłosierdzie, ἔλεος (eleos) G.

45

Jeśli formy cz w. 11 potraktować w sensie jusywnym, to: Niech się zawstydzą wszyscy moi wrogowie, niech się bardzo przestraszą! Niech zawrócą i nagle okryją się wstydem.

46

Skarga: ( ִּשגָ יֹוןsziggajon). Być może słowo to wywodzi się od ak. szegu,
czyli: pieśń żałobna. Określenie to pojawia się w Ha 3:1, lecz w lm, co
sugerowałoby, że może się ono odnosić do bliżej nieznanego rodzaju
utworu.

1aHa 3:1

str. 10; Księga Psalmów

2

3aPs 10:9; 17:12

3

4aJb 31:7-40

4
5
6

7

Przekład dosłowny

JHWH, mój Boże, Ciebie uczyniłem
mym schronieniem,
Wybaw mnie od wszystkich mych prześladowców,
ocal mnie,
Aby nie rozdarł mojej duszy jak lew,
[Który] rozszarpuje i nikt nie wybawi.a
JHWH, mój Panie, jeśli to uczyniłem,a
Jeśli na moich dłoniach jest wina,
Jeśli temu, kto żyje ze mną w pokoju, odpłaciłem złem
Lub bez powodu ograbiłem mego wroga,48
To niech ściga nieprzyjaciel moją duszę49 i niech schwyta,
Niech me życie wdepcze w ziemię,
A mą godność zmiesza z prochem! Sela.
Powstań,50 JHWH, w swoim gniewie,
Podnieś się przeciwko furii moich wrogów.
Stań,51 mój Boże!52 Zarządź sąd!

47

Beniaminita Kusz nie jest wspomniany nigdzie indziej w Biblii, choć
niechęć Beniaminitów do Dawida jest znana. Zob. 1Sm 24-26; 2Sm
16:15; 20:1.

48

Lub: gnębiciela. W. 5 może streszczać wysuwane przeciwko Psalmiście
oskarżenie, zwłaszcza że da się go przełożyć następująco: Jeśli mojemu
sprzymierzeńcowi wyrządziłem zło lub uratowałem jego wroga, puszczając go z pustymi rękami (lub: Jeśli mojemu sprzymierzeńcowi wyrządziłem zło przez to, że uratowałem jego wroga, puszczając go z pustymi rękami). Chodziłoby w tym przypadku o wiarołomstwo, o złamanie przymierza. Pewien wgląd w kulturową sytuację daje cytat z pewnego hetyckiego traktatu: przy moim przyjacielu będziesz mi przyjacielem, a przy
moim wrogu — wrogiem. Chodziłoby zatem o to, że Psalmista za opłatą
uratował wroga swojego sprzymierzeńca.

49

Dusza, ( נֶּ ֶּפשnefesz), jest pojęciem wieloznacznym, zależnym, choć nie
zawsze, od kontekstu; może ozn.: gardło, oddech, życie; może też — w
sensie zaim osobowego — być synonimem osoby ludzkiej.

50

Powstań, podnieś się i stań nie sugerują, że Psalmista uważa, że Bóg jest
bezczynny. Chodzi o kontekst militarny, pod. jak w Lb 10:35; Sdz 5:12.

51

Lub: (1) Zbudź się, nie ze snu, lecz ze stanu spokoju, czyli: baczność,
naprzód (zob. militarny aspekt tego słowa w Sdz 5:12); (2) Oślep.

52

Wstań, mój Boże G: wstań ze względu na mnie MT.

Przekład dosłowny

8
9

10

11
12
13

14
15

16
17
18

Księga Psalmów; str. 11

Niech gromada narodów Cię otoczy,
Ponad nimi powróć na wysokość.53
JHWH wytoczy sprawę ludom.
Sądź mnie, JHWH, zgodnie z mą sprawiedliwością,
I według mej prawości [sprawuj] nade mną [sąd].54
O, niech skończy się zło bezbożnych!
Utwierdź sprawiedliwego,
Boże sprawiedliwy, który badasza serca i nerki.b
Bóg moją tarczą,
Zbawca [ludzi] prawego serca.a
Bóg sprawiedliwym sędzią,a
Bogiem karcącym co dnia.55
Jeśli się [człowiek] nie nawróci,
[On] swój miecz naostrzy,
Swój łuk naciągnie i przygotuje go.a
Tak przygotował sobie broń śmiertelną,
Swoje strzały czyni ognistymi.
Oto [człowiek] począł nieprawość,
Stał się brzemienny intrygą
I zrodził oszustwo;a
Wykopał dół i go wydrążył,
Lecz wpadł do dziury, nad którą pracował.a56
Wróci jego intryga na jego głowę,
Jego gwałt spadnie na jego własny łeb.a
Będę sławił JHWH zgodnie z Jego sprawiedliwością
I śpiewał na cześć imienia JHWH Najwyższego.

53

powróć na wysokość, lub być może: zasiądź na sąd na wysokości. Mogłoby tak być w przypadku, gdyby שּובה
ָ
(szuwah), tj.: powróć, em. na
h
( ֵש ָבהszewa ), tj.: zasiąść na sąd.

54

[sprawuj] nade mną [sąd], lub: O, Najwyższy (zob. Pwt 33:12).

55

Bóg sędzią sprawiedliwym i mocnym, i cierpliwym, nie unoszącym się
gniewem każdego dnia G. Różnice między tekstem MT a G wynikają z
wokalizacji. Bez wokalizacji znaczenie tekstu hebrajskiego jest następujące: Bóg sędzią sprawiedliwym i nie gniewa się każdego dnia.

56

Gdyby oddać hbr. grę słów: ( וַ יִּ פֹל — יִּ ְפ ָעלwajjppol — jifal), to można by
tłumaczyć: lecz wpadł do dziury, nad którą ze zmęczenia padał.

10aJb 7:18; Ps 11:4; 139:23;
b
1Sm 16:7; 1Krn 28:9; Ps
26:2; Jr 11:20; 17:10; 20:12;
Obj 2:23
11aPs 11:2; 32:11; 36:11;
64:11; 94:15; 97:11
12aPs 9:5

13aJr 4:5-9; 25:29

15aJb 15:35; Iz 59:4

16aPs 9:16; Prz 26:27; Kzn
10:8

17aPrz 5:22

str. 12; Księga Psalmów

Przekład dosłowny

PSALM 8
Pieśń pochwalna
na cześć Stwórcy świata i człowieka
1

Dla prowadzącego chór.
Na [melodię] gatyjską.57
Psalm Dawida.

2aWj 3:13-15; bPs 19:2;
113:5-6; 148:13; Iz 6:3

2

3aMt 21:16; 1Kor 1:27

3

JHWH, nasz Panie,
Jak wspaniałe jest Twoje imięa wszędzie na ziemi!
Ty [sam] wynieś58 swój majestat nad niebiosa.b
Z ust niemowląt i oseskówa ugruntowałeś59 moc
Na przekór swoim nieprzyjaciołom,
By rozprawić się z wrogiem i mścicielem.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich palców,
Na księżyc oraz gwiazdy, które Ty [tam] rozmieściłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Albo syn człowieczy,a że otaczasz go troską?b
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,60
Uwieńczysz chwałą i godnością.a
Powierzysz mu władzę nad dziełami swych rąk,
Wszystko złożyłeś mu pod stopy:a61

4
5aLb 23:19; Ps 146:3; Iz
51:12; bJb 7:17-18; Ps 144:3

5
6

6aHbr 2:6-8
7aRdz 1:26-30; 9:2; 1Kor
15:27; Ef 1:22; Hbr 2:6-8

7

57

Na [melodię] gatyjską (Ps 8, 81, 84), ל־הגִּ ִּתית
ַ ‘( ַעal-haggittit): Najprawdopodobniej chodzi o termin muzyczny: (1) Na [melodię] gatyjską, tzn.
śpiewaną w Gat. (2) Na [instrument] gatyjski, tzn. pochodzący z Gat lub
tam wyrabiany. (3) Na [tonację] gatyjską, tzn. charakterystyczną dla środowiska Gat. (4) Na melodię śpiewaną przy tłoczeniu wina, a przez to radosną. W G: nad prasą do wina, ὑπὲρ τῶν ληνῶν (hyper ton lenon);
prawdopodobnie tłumacz potraktował ( גִּ ִּתיתgittit) jako ( גִּ תֹותgittot), czyli: tłocznie wina.

58

Ty [też] rozsław: ’( ֲא ֶּשר ְתנָ הaszer tenah), lub: (1) Który daj, א ֶּשר ְתנָ ה:
ֲ
(’aszer tenah;  ְתנָ הwyraża zachętę); (2) Będę sławił Twój majestat nad
niebiosa, ( ֲא ֵש ֵר ְתנָ הaszeretnah, od ש ַרת,
ָ czyli: służyć, sprawować służbę,
stąd: sławić, wywyższać z zakończeniem paragogicznym).

59

Ufne, dziecięce uznanie, że Bóg nie ma sobie równego, jest punktem
wyjścia dla Jego mocy.

60

od Boga: pod. α’ i σ’; lub: od aniołów G, S, Tg Vg.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 13

Owce i wszelkie bydło,
Również zwierzęta polne,
9 Ptactwo niebieskie i ryby morskie —
Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
10 JHWH, nasz Panie,
Jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi!
8

PSALM 9
Pieśń pochwalna
za nadchodzące wybawienie
1 Dla prowadzącego chór.
Na [melodię]: Umrzyj za syna.62
Psalm Dawida.63
JHWH, będę Cię wielbił całym swym sercem,
Będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach,64
3 Będę się cieszył i radował w Tobie,
Będę śpiewał na cześć Twego imienia, o Najwyższy!
 ב4 Gdy cofną się moi wrogowie,
To potkną się i padną przed Twoim obliczem,

 א2

5aPs 47:9; bPs 7:12; Jr 11:20

61

W przekładzie ww. 6-7 można wszystko odnieść do przeszłości: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,/ Uwieńczyłeś chwałą i godnością./
Powierzyłeś mu władzę nad dziełami swych rąk,/ Wszystko złożyłeś mu
pod stopy. Czasowniki tych wersetów zdają się jednak układać w strukturę chiastyczną, przez co być może Psalmista chciał zaznaczyć z jednej
strony to, co Bóg uczynił dla człowieka w przeszłości, a z drugiej to, co
uczyni w przyszłości.

62

Umrzyj za syna, ‘( ַע ְלמּות ַל ֵבןalmut labben): lub: (1) O tajemnicach syna,
ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ (hyper ton kryfion tou hiou) G, ל־ע ֻלמֹות
ַ ‘( ַעal
‘alumot). (2) Na soprany dla syna; ‘( ֲע ָלמֹותalmot) może bowiem oznaczać młode kobiety lub — w kontekście muzycznym — soprany. W tym
przypadku mogłoby chodzić o pieśń na wysoką tonację możliwą do zaśpiewania przez chłopca. Por. Ps 46:1.

63

Psalmy 9 i 10 traktowane są w G i Vg jako jeden Psalm, choć tematyka
obu Psalmów przemawia za ich odrębnością. Z kolei brak nagłówka w Ps
10 przemawia za jednością. Psalm pochodzi prawdopodobnie z okresu
monarchii.

64

Lub: dziwach, niezwykłościach, niezrozumiałych rzeczach.

str. 14; Księga Psalmów

5
6aWj 17:14; Pwt 9:14; Ps
34:17

 ג6
7
 ה8

9aPs 96:13; 98:9; Dz 17:31

9
10aPs 10:18; 37:39; 46:2;
91:2; Iz 25:4; Jr 20:13

 ו10
11

 ז12
13a Rdz 9:5; Iz 26:21; Ez
11:6-10; 16:20-43

13
 ח14

14aPs 107:18; Iz 38:10

15
16aPs 7:16; Prz 26:27; Kzn
10:8; bPs 35:8
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Gdyż odbyłeś sąd w mojej [sprawie],
ogłosiłeś mój wyrok,
Zasiadłeś65 na tronie,a sądząc sprawiedliwie.b66
Zgromiłeś narody, zniszczyłeś bezbożnego,
Wymazałeśa ich imię na wieki wieczne.
Wróg legł w gruzach na zawsze,
Miasta poburzyłeś, pamięć o nich wyblakła.
Lecz oto JHWH zasiada67 na wieki,
Tron przygotowany, by rozpoczął sąd.
On osądzi świat w sprawiedliwości,
Bezstronnie rozstrzygnie sprawy narodów.a
JHWH będzie schronieniema uciśnionemu,
Schronieniem w czasach niedoli.
Ufać Tobie będą ci, którzy znają Twoje imię,
Bo nie opuszczasz, JHWH, tych,
którzy Ciebie szukają.
Śpiewajcie JHWH mieszkającemu na Syjonie,
Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła!
Gdyż Mściciel krwia pamiętał o nich,
Nie zapomniał o wołaniu uciśnionych.68
Zmiłuj się nade mną, JHWH,
Wejrzyj na moje utrapienie
Ze strony tych, którzy mnie nienawidzą,
Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,a
Tak bym rozgłaszał całą Twą chwałę
w bramach Córki Syjonu,69
Cieszył się Twoim wybawieniem.
Narody pogrążyły się w dole, który wykopały,a
W sieci, którą zastawiły, uwięzła ich własna noga.b

65

I zasiadłeś 11QPsc.

66

Lub: sprawiedliwy Sędzio; wydałeś sprawiedliwy wyrok 11QPsc; wymierzając sprawiedliwość G.

67

zasiada w sensie: rządzi, panuje.

68

uciśnionych, lub: biednych, poniżonych, uniżonych.

69

Córka Syjonu: wyrażenie to pojawia się tylko w tym fragmencie Psałterza. Odnosi się ono do Jerozolimy.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 15

17 Objawił się JHWH, odbył sąd,
W dziele swoich rąk uwikłał się bezbożny.70
W grze71 sela.
 י18 Bezbożni zawrócą do szeolu —
Wszystkie narody, które nie pamiętająa o Bogu.
 כ19 Bo biedak nie na zawsze będzie zapomniany,
Nadzieja ubogich nie przepadnie na wieki.a
20 Powstań, JHWH, by nie zwyciężył człowiek;a
Niech się dokona przed Tobą sąd nad narodami!
21 Rzuć, JHWH, przerażenie72 na nie,a
Niech się dowiedzą narody,
że są tylko ludźmi.b Sela.

18aPwt 8:19; Sdz 3:7; 1Sm
12:9; Ps 44:21; Iz 17:10; Jr
3:21
19aPs 22:15

20a2Krn 14:11; Jb 4:17

21aPs 10:18; bIz 31:3

PSALM 10
Prośba o ochronę w czasie niedoli
 ל1
2
3
נ
4

5

JHWH, dlaczego stoisz z daleka,
Ukrywasz się w czasach niedoli?
Ubogi płonie przez pychę73 bezbożnego!
Niech się zaplączą w intrygach, które obmyślili!a
Gdyż bezbożny pyszni się pragnieniem swej duszy,
A chciwiec błogosławi.74
Znieważa JHWH
Bezbożny z wyniosłością na twarzy:
Nie będzie dochodził!75 Nie ma Boga!a —
[Oto] cała jego roztropność.
Jego drogom wiedzie się76 w każdym czasie,

70

Lub: Dziełem swoich rąk uderzył bezbożnego.

71

gra, ( ִּהגָ יֹוןhiggajon) lub: rozmyślanie. Może chodzić o przygrywkę w
grze albo ton poważnej refleksji.

72

przerażenie, מֹורא
ָ (mora’), lub: (1) nożyce do strzyżenia; (2) מֹורה
ָ (moreh), czyli: nauczyciela. G: Ustanów im, JHWH, nauczyciela (lub: prawodawcę).

73

Lub: zuchwałość.

74

Eufemizm: bluźni? Zob. Jb 1:5.

75

Nie będzie dochodził (Bóg), lub: Nie dochodzi (bezbożny).

2aPrz 5:22

4aPs 14:1; 53:2

str. 16; Księga Psalmów

מ
6aRdz 30:13
7aRz 3:14; bRz 3:13

6
 פ7
8
ע

9aPs 7:3; 17:12

9

 צ10
11aPs 94:7; Iz 29:15

11

 ק12
13
14aWj 22:22; Ps 68:6

 ר14

Przekład dosłowny

Twoje sądy zbyt wzniosłe dla niego,
Na wszystkich swych nieprzyjaciół gwiżdże.
Mówi w swoim sercu: Nie zachwieję się na pokolenia.
Przysięga:77 Szczęście,a nie niedola!78
Jego usta są pełne fałszu i zniewagi,a79
Pod jego językiem krzywda i bezprawie.b
Siedzi w zasadzce w osadach,
W ukrytych miejscach morduje80 niewinnego,
Jego oczy wypatrują nieszczęśnika.
Czyha w ukryciu jak lew w gąszczu,a
Czyha, aby schwytać ubogiego,
Chwyta ubogiego, wciąga go w swą sieć.
[Sprawiedliwy]81 zgnieciony, kuli się i padł,
Nieszczęśnicy82 [wpadli] w jego mocne [łapy],
Powiedział w swoim sercu:
Bóg ukrył swoje oblicze,
Nigdy nie zobaczy.a
Powstań, JHWH! Boże, podnieś swoją rękę!
Nie zapomnij o biednych!
Dlaczego bezbożny ubliżył Bogu?
Powiedział w swoim sercu: Nie będzie dochodził?
Zobaczyłeś [to], gdyż Ty zważasz na krzywdę i żal,
Aby ująć [sprawę] w swoje ręce.

76

wiedzie się, jeśli przyjąć wersję MT: ( חילchil); Jego drogami gardzi, jeśli
przyjąć ( הללchalal) za G.

77

Przysięga: zob. 1Krl 8:31; MT jednak sugeruje zn. przekleństwo, zob.
Sdz 17:2.

78

szczęście, nie niedola, lub: nie zaznam niedoli.

79

Przekład zakłada, że ze względu na stychometrię na początku w. 7 wyraz
zaczyna się na פ: ( ִּפיהּוpichu), czyli: jego usta. Uwzględniając MT mamy: Z pokolenia w pokolenie szczęście, nie niedola!/ Jego usta są pełne
przekleństwa, fałszu i zniewagi.

80

morduje: aby zamordować G.

81

Sprawiedliwy: przekład zakłada, że ze względu na stychometrię na początku w. 10 wyraz zaczyna się na צ: ( ַצ ִּדיקtsadik), czyli: sprawiedliwy.

82

W jego mocnych [łapach] nieszczęśni l. wśród jego licznych rzesza
wzgardzonych.

Przekład dosłowny

 ש15

16
 ת17
18

Księga Psalmów; str. 17

Na Tobie polega nieszczęśnik,
Ty jesteś pomocą sierocie.a
Złam ramięa bezbożnego i złego,
Dochodź jego niegodziwości,
by [już] nie można było jej znaleźć.
JHWH jest królem na wieki wieczne,a
Z Jego ziemi zginą narody.
Wysłuchaj, JHWH, pragnień ubogich,a
Wzmocnij ich serca, uczyń wrażliwym Twe ucho,
By przyznać słuszność sierociea i uciśnionemu —
Tak! Niech ma jeszcze więcej83 —
By przerazić ziemskiego człowieka.84

15a Jb 38:15; Ps 17:13

16aPs 29:10; 145:13; 146:10;
Jr 10:10; Tr 5:19; Dn 6:27

17aPs 18:28; 34:7

18aPwt 10:18

PSALM 11
Pieśń ufności w obliczu niebezpieczeństwa
1

Dla prowadzącego chór.
Dawidowy.85

2

Zdałem się na JHWH.
Jak możecie mówić mojej duszy:
Kryj się, ptaku, na swej górze?a86
Bo oto bezbożni napinają łuk,
Przyłożyli swą strzałę87 do cięciwy,88
Aby o zmroku razić [ludzi] prawego serca.
Tak! Są burzone podstawy!a
Czego dokonał sprawiedliwy?89

3

83

Tak, niech ma jeszcze więcej l. Nie będzie miał już więcej [przewagi
bezbożny].

84

Lub: śmiertelnego człowieka.

85

Psalm Dawida G.

86

Lub: (1) na górze jak ptak: ( ַהר ְכםֹו ִּצפֹורhar kemo tsippor); (2) Uciekaj w
góry jak ptak G Vg.

87

Lub: strzały, ( ַח ִּציםchatsim), por. G.

88

wycelowali strzały (4QCatenaA) na cięciwach 4QCatenaA G; przygotowali strzały do kołczana G.

1aPs 55:7

3aEz 30:4

str. 18; Księga Psalmów
4a

Ha 2:20; b1Krl 8:29; Ps
33:13-14; 94:9; 113:6

4

5aJr 17:10

5
6

7aPs 16:11; 17:15; 24:6;
27:8; 105:4; 140:14; Mt 5:8;
1J 3:2; Obj 22:4

7

Przekład dosłowny

JHWH jest w swym świętym przybytku,a
JHWH, którego tron jest w niebie.
Jego oczy widzą,b90
Jego powieki91 badają synów ludzkich.
JHWH bada sprawiedliwego i bezbożnego,a
Lecz Jego dusza nienawidzi tego, który kocha gwałt.
Spuści [On] na bezbożnych sidła,92 ogień oraz grad,
Palący wiatr będzie częścią ich kielicha.
Gdyż JHWH jest sprawiedliwy,
[On] kocha sprawiedliwość,
Prawi zobaczą Jego twarz.a

PSALM 12
Skarga na ludzką podłość
1aPs 6:1

1

Dla prowadzącego chór.
Na oktawę.a93
Psalm Dawida.

1aPs 14:3

2

Ratuj,94 JHWH, gdyż zabrakło pobożnych,95
Gdyż znikli96 wierni spośród synów ludzkich.a
Mówią kłamstwo jeden do drugiego wargami gładkimi,97
Mówią dwoistym98 sercem.

3

89

Czego dokonał sprawiedliwy? Tj. (1) jak bardzo trud sprawiedliwego
okazał się nietrwały (G); (2) co uczynił sprawiedliwy, że są one burzone.
(3) Może jest to pytanie skierowane do Sprawiedliwego, czyli do Boga?
Odpowiedzią byłyby dalsze części Psalmu.

90

Jego oczy widzą: (1) Jego oczy patrzą na potrzebującego (lub: ciężko
pracującego, spracowanego) G; (2) Jego oczy widzą świat, οἰκουμένην
(oikoumenen) GMss; hbr. ( ֶּח ֶּלדcheled) l. ת ֶּבל:
ֶּ (tewel) BHS.

91

Lub: wzrok.

92

sidła, ( ַפ ִּחיםpachim), pod. G; lub: węgle, ( ַפ ְחמיpachmi).

93

Być może chodzi o niższą oktawę, co współgrałoby z tematyką Psalmu
(zob. 1Krn 15:21).

94

Ratuj: Ratuj mnie G.

95

Lub: świętych, wiernych, bogobojnych, ( ָח ִּסידchasid).

96

znikli: jest niewielu, ( פצוpatsu), ὠλιγώθησαν (oligothesan) G.

Przekład dosłowny

4
5

Księga Psalmów; str. 19

Niech JHWH wytępi wszystkie gładkie wargi,
Język mówiący wyniośle,a
Tych, którzy mówią: Dzięki naszemu językowia
jesteśmy mocni,
Nasze wargi są z nami! Kto jest naszym panem?b

6

Z powodu ucisku ubogich,
Z powodu jęku biednych
Teraz powstanę, mówi JHWH,99
Zapewnię zbawienie pragnącemu go.100

7

Słowa JHWH są słowami czystymi,a
Srebrem wytopionym w glinianym piecu,101
Siedmiokrotnie oczyszczonym.
Ty, JHWH, będziesz ich strzegł!
Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
Bezbożni krążą wokoło,
Gdy podłość podnosi się wśród synów ludzkich.

8
9

PSALM 13
Prośba o wysłuchanie modlitwy
1

Dla prowadzącego chór.
Psalm Dawida.102

97

gładkie, czyli schlebiające.

98

Idiom: nieszczerym sercem, tj: kłamliwie, oszukańczo; w myśli hbr. serce
uważano za siedlisko myśli.

99

Teraz powstanę, mówi JHWH: Teraz powstanę dla sprawiedliwego (lub:
w obronie sprawiedliwego), mówi JHWH 11QPsc. Wariant ten mógłby
skutkować przekładem: Teraz powstanę w obronie sprawiedliwego —
mówi JHWH — zapewnię zbawienie temu, kto go pragnie.

100 Zapewnię zbawienie pragnącemu go, יָ ִּפ ַיח לֹו, (jafiach lo) lub: (1) Zapew-

nię zbawienie wzdychającemu za nim; (2) Zajaśnieję mu (dla niego),
( א ִֹּפיַ ע לֹוoppia‘ lo). Por. παρρησιάσομαι ἐν αὐτῷ w G, tj. śmiało się przez
niego wyrażę, zob. Pwt 33:2.
101 Srebrem […]w glinianym piecu, ( ַב ֲע ִּליל ָל ָא ֶּרץba‘alil la-arets). Być może:

Srebrem wytopionym w piecu, złotem..., ( ַב ֲע ִּליל ַח ֻרץba‘alil, charuts...).
102 Psalm z okresu wczesnej monarchii.

4aPs 58:7-10

5aJk 3:6-12; bJb 21:14-15

7a2Sm 22:31; Ps 18:31; 19:9;
119:140; Prz 30:5; Jr 1:12

str. 20; Księga Psalmów
2aLb 6:25-26; Ps 30:8;
104:29; Ha 1:2

2

3
4aPwt 34:7; Jb 17:7
5aPs 22:8

4
5
6

Przekład dosłowny

Jak długo, JHWH? Czy będziesz o mnie
zawsze zapominał?103
Jak długo będziesz skrywał
przede mną swe oblicze?a
Jak długo będę szukał rady w swojej duszy,104
Smutek [nosił] w sercu cały dzień?105
Jak długo mój wróg będzie wynosił się nade mnie?
Spojrzyj! Odpowiedz mi, JHWH, mój Boże!
Rozjaśnij moje oczy,a by mnie nie zmorzył sen śmierci,
By mój wróg nie powiedział: Pokonałem go!
A przeciwnicy nie ucieszyli się tym, że się chwieję.a
A ja przecież zaufałem Twojej łasce,
Moje serce cieszy się Twoim zbawieniem.
Będę śpiewał JHWH, bo mi okazał wspaniałomyślność!

PSALM 14
Skarga na nierozumnych
1aPs 10:4; 53:2; Iz 32:6; Jr
5:12

1

2aPs 11:4-5; 33:13-15;
102:20

2
3aRdz 6:12; Rz 3:10-12; bPs
5:10; cPs 140:4; dPs 10:7; eIz
59:7-8; fPs 36:2

Dla prowadzącego chór.
Dawidowy.106
Głupiec stwierdził w swoim sercu:
Nie ma Boga!a
Są zepsuci, dopuszczają się ohydnych czynów107 —
Nikt nie czyni dobra.
JHWH spojrzał z niebios na synów ludzkich,
By zobaczyć, czy jest ktoś rozumny,
poszukujący Boga.a

103 Jak długo, JHWH? Czy będziesz o mnie zawsze zapominał? Lub: Jak

długo, JHWH, będziesz mnie stale zapominał?
104 Dusza, serce: w myśli hbr. duszę uważano za siedlisko uczuć, serce —

myśli.
105 dzień: dzień i noc GA.
106 Psalm Dawida G. Psalm z okresu po Niewoli? (Ps 14:7). Por. Ps 53.
107 ohydnych niegodziwości 11QPsc; stali się zepsuci i ohydni w swym postę-

powaniu G.

Przekład dosłowny

3
4

5
6
7

Księga Psalmów; str. 21

Wszyscy zboczyli, razem spodleli.
Nikt nie czyni dobra, brak choćby jednego.a108
Czy nie mają poznania wszyscy
dopuszczający się nieprawości,
Pożeracze mego ludu?a
Zjedli chleb, do JHWH nie zawołali.
Tam obleciał ich strach,
Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.
Radę ubogiego ośmieszyli,
Gdyż109 JHWH jest jego schronieniem.
Kto przeniesie110 z Syjonu zbawienie Izraela?
Gdy JHWH odwróci niewolę swego ludu,
Niech ucieszy się Jakub i rozweseli Izrael.

108 Dwa Mss i G dod.: תּוח גְ רֹונָ ם \ ְלׁשֹונָ ם יַ ֲח ִליקּון \ ֲח ַמת ַע ְכׁשּוב ַת ַחת ְלׁשֹונָ ם
ַ ֶק ֶבר ָפ

ּופגַ ע ַרע
ֶ יהם ִל ְׁשפֹוְך ָדם \ ַמזָ ל ַרע
ֶ ּומ ְר ָמה ָמ ֵלא \ ַקּלּו ַרגְ ֵל
ִ יהם ָא ָלה
ֶ \ ֲא ֶׁשר ִפ
יהם
ֶ ֵֹלהים ְלנֶ גֶ ד ֵעינ
ִ א יָ ְדעו \ ֵאין ַפ ַחד א
ֹ יהם \ וְ ֶד ֶרְך ָׁשלֹום ל
ֶ  ; ְב ַד ְר ֵכτάφος
ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν/ ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν/ ἰὸς
ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν/ ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει/ ὀξεῖς
οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα/ σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς
αὐτῶν/ καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν/ οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Tekst hbr. w tłumaczeniu: Grobem otwartym jest
ich gardło,/ Językiem swoim zwodzą/ Jad żmii pod ich językiem — / Tych,
których usta są pełne przysiąg i oszustw./ Ich nogi śpieszą do rozlewu
krwi./ Zguba i nieszczęście na ich drogach,/ A drogi pokoju nie poznali./
Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Frg. ten przytoczony jest w
całości w Rz 3:13-18. Być może nie był on pierwotnie częścią Psalmu.
Niektóre wyrażenia uderzająco przypominają bowiem części innych
psalmów. Może apostoł Paweł nie cytował w Rz 3:10-18 z Ps 14, lecz
połączył w jednym cytacie kilka wersetów mówiących na ten sam temat,
w kolejności: Ps 5:10; 140:4; 10:7; Iz 59:7-8; Ps 36:2 (G: Ps 5:10; 139:4;
9:28; Iz 59:7-8; Ps 35:2). Istnieje pogląd, że frg. ten wszedł do G jako
zamieszczony na marginesie cytat Rz 3:10-18; następnie, włączony do jej
tekstu, został przetłumaczony na hbr. i znalazł się w niektórych Mss.
109 Lub przyzwalająco: Chociaż; lub (również w w. 5) emfatycznie: Tak!
110 Lub: Oby przyszło.

4aMi 3:3

str. 22; Księga Psalmów
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PSALM 15
Pieśń dla poszukujących
bliskości Pana
1aPs 61:5; bPs 2:6; 43:3;
48:2; 87:1;Iz 66:20; Jl 2:1;
4:17; Za 8:3; Dn 9:16

1

2aPs 24:4-5; Iz 33:15-16; bZa
8:16; Ef 4:25; Kol 3:9

2

4aPs 128:1; Prz 14:2; Dz
10:2; bRt 1:16-17

3

4

5aWj 22:25; Kpł 25:36-37;
Pwt 23:20-21; 24:6; bWj
23:8; Pwt 16:19; 27:25; 1Sm
8:3; Prz 17:23; Ez 22:12; cJ
13:17

5

Psalm Dawida.111
JHWH, kto zamieszka w Twoim namiocie?a
Kto się znajdzie na Twej świętej górze?b112
Ten, kto żyje nienagannie
I czyni to, co prawe;a
Mówi prawdę w swoim sercu,b113
Nie obmawia swoim językiem,114
Nie wyrządza zła swemu bliźniemu
I nie rzuca obelg na swego sąsiada.
Nikczemny w jego oczach — odrzucony,
A bojącycha się JHWH ma w poważaniu.
Choćby przysiągł coś na własną szkodę,115
nie wycofa się.b
Swych pieniędzy116 nie pożycza na lichwęa
I nie bierze łapówki,b by szkodzić niewinnemu.
Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy.c

PSALM 16
Ufna prośba o ochronę
1aPs 5:12-13; 31:17-21;
34:22-23

1

Miktam.117
Dawidowy.

111 Psalm z okresu Pierwszej Świątyni, może sprzed okresu Izajasza (por. Iz

33:14-15).
112 Prawdopodobnie chodzi o świątynię i o górę Syjon (Jerozolimę).
113 Lub: (1) Mówi prawdę, [która mieszka] w jego sercu; (2) Mówi prawdę

[płynącą] z jego serca.
114 W 5/6HevPs brak: Nie obmawia swoim językiem.
115 na własną szkodę, ( ְל ָה ַרעlehara‘): lub: bliźniemu swemu: ( ְל ָה ֵרעle-

harea‘), τῷ πλησίον (to plesion) G.
116 Idiom: srebra.

Przekład dosłowny

2

3

4

5
6

Księga Psalmów; str. 23

Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie
szukam schronienia!a
Powiedziałem118 do JHWH: Ty jesteś
moim Panem,
Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.a119
[A] świętym,a którzy są w tej ziemi:
Im, choć są wspaniali, w nich cała
moja rozkosz,
Pomnożą się ich troski120 —
Pobiegli za cudzyma [bóstwem]!121
Nie wyleję im ofiar z krwi
I nie wezmę ich imion na swe wargi.b122
JHWH jest moim działema i moim kielichem,123
Ty trzymasz mój los.124
Sznury miernicze przydzieliły mi miejsca urocze,
Tak! Przypadło mi prawdziwie piękne dziedzictwo.

117 Miktam (Ps 16, 56, 57, 58, 59, 60), ( ִּמ ְכ ָתםmichtam): być może: (1) Na-

pis, inskrypcja lub Psalm inskrypcyjny G θ’ Tg (zob. Iz 38:9),
στηλογραφία (stelografia), czyli: napis na steli. Być może chodzi o modlitwę na piśmie lub o modlitwę osnutą wokół jakiejś myśli lub zasady
wyrytej na kamieniu lub wybitej na ozdobie. (2) Ze złota l. złocisty, złota
(myśl), a zatem: Złoty Psalm lub: Do złotej myśli, od ( ֶּכ ֶּתםketem), wg
wczesnych interpretacji rabinicznych. (3) Psalm pokornego (l. nienagannego) Dawida, od ak. katamu, czyli: przykryć, odkupić (?) σ’ H. (4) Cicha modlitwa. (5) Psalm przebłagalny. (6) Określenie wczesnej kolekcji
Psalmów. W przypadku tego Psalmu złotą myśl mógłby zawierać w. 1.
118 Powiedziałem: Powiedziałaś MT; w takim przypadku tekst sugerowałby,

że Psalmista prowadzi dialog z rozmówcą (z własną duszą? Zob. Ps 42:6;
43:5).
119 Lub: szczęścia, powodzenia: (1) Poza Tobą nie ma dla mnie dobra; (2)

Moje dobro zaiste [opiera się] na Tobie.
120 Lub: bóstwa (?).
121 Lub: Pomnożą się ich bóstwa (troski) —/ Przy obcych są grzesznymi

myślami (?).
122 Wyrażenie to może odnosić się do przysięgi: Wj 20:7; Pwt 5:11.
123 Idiom: moim zabezpieczeniem i powodzeniem (Ps 23:5).
124 Chodzi o: (1) los, który się rzuca lub ciągnie; (2) rzecz przydzieloną przez

losowanie; (3) los w sensie przeznaczenia.

2aPs 73:25

3aPs 34:10; 89:6,8

4aWj 22:20; Iz 42:8; bWj
20:7; Pwt 5:11; Oz 2:19

5aLb 18:20; Ps 73:26; Tr
3:24
7aPwt 4:36; Ps 32:8; 94:12;
107:11; bPs 7:10; Prz 23:16

str. 24; Księga Psalmów

Przekład dosłowny

Będę błogosławił JHWH, gdyż udzielił mi rady,a
Tak! W nocy pouczyły mnie moje nerki.b125
8 Zawsze stawiałem JHWH przed sobą,
Gdy On jest u mej prawej ręki,
nie zachwieję się.
9 Dlatego rozweseliło się moje serce
i moje jestestwo126 doznaje radości,
Więcej! Moje ciało spoczywać będzie bezpiecznie,
10 Dz 13:35; Dz 2:27-28;
10 Gdyż nie pozostawisz mojej duszy w szeolu,a
Jb 36:11
Nie dopuścisz, by Twój święty127 oglądał grób.b
11 Prz 2:18-19; 5:5-6; 15:24;
11 Dasz mi poznać drogę życia,a
Ps 45:16; Ps 11:7; 17:15;
24:6; 105:4; 140:14; Mt 5:8;
Pełnię radościb przed Twoim obliczem,c
1J 3:2; Obj 22:4; Jb 36:11
Rozkoszd u Twej prawej ręki — na zawsze.
7
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PSALM 17
Prośba o ratunek
1

2
3aPs 7:10; Prz 17:3

3

Modlitwa Dawida.128
Wysłuchaj, JHWH, sprawiedliwej 129 [sprawy],
Zwróć uwagę na moje błaganie,
Nakłoń ucha ku mojej modlitwie
[Płynącej] z warg nieobłudnych!130
Niech sprzed Twojego oblicza wyjdzie wyrok na mnie,
Niech Twoje oczy zobaczą to, co prawe.
Doświadczyłeś moje serce,a
Odwiedziłeś [mnie] nocą,

125 W myśli hebrajskiej nerki postrzegane były jako siedlisko uczuć. Mogły

one oznaczać sumienie (Ps 26:2). W kulturze zachodniej uczucia łączy
się raczej z sercem, stąd w wielu przekładach występuje słowo serce.
126 Lub: chwała, ( ָכבֹודkawod). Niektóre Μss:  ְכ ֵב ִּדי. (kewedi), czyli: wątroba

moja (siedlisko uczuć. Zob: Ps 30:12; 57:9; 108:1). W G: język, γλῶσσα.
127 Lub: wierny, bogobojny, ( ָח ִּסידchasid).
128 Być może modlitwa ze zbioru modlitw Dawida (Ps 72:20). Por. z Ps 5.
129 Lub: słusznej [sprawy].
130 Lub: Zetrzyj wargi obłudne (zdradliwe).

Przekład dosłowny

4
5
6
7

8
9
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Księga Psalmów; str. 25

Poddałeś mnie próbie, [ale] nic nie znajdziesz:
Postanowiłem, że moje wargi
nie splamią się wykroczeniem.
Co do czynów ludzkich, według słowa Twoich warg,
Ja wystrzegałem się ścieżek bandytów.
Mocne są moje kroki na Twoich szlakach,
Nie pośliznęły się moje stopy.
Ja wezwałem Ciebie, gdyż wysłuchasz mnie, Boże,
Zwróć do mnie swe ucho,a wysłuchaj moich słów!
Wspaniałomyślnie okaż [mi] swą łaskę,a
Zbawco tych, którzy przed przeciwnikami
chronią się u Twojej prawicy.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,a
Ukryj mnie w cieniu swoich skrzydełb
Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią,131
Zawziętymi wrogami, którzy mnie osaczają.
W swoim buncie się zamknęli,132
Swymi ustami przemówili z wyniosłością.
Nasze kroki133 teraz otoczyli,
Swoje oczy utkwili, by przygnieść [nas] do ziemi.
Podobny jest do lwa żądnego pożerania,a
I do lwiątka siedzącego w ukryciu.
Powstań, JHWH! Wystąp przeciw niemu,a
Rzuć go na kolana!
Niech Twój miecz uratuje mą duszę od bezbożnych,
Od śmiertelnych134 Twoja ręka, JHWH.
Od śmiertelnych — od okresu,

131 przesłuchują 11QPsc.
132 Idiom: w swym roztyciu się zamknęli (Pwt 32:15).
133 Wygonili mnie 11QPsc: Wyrzucając (l. wyganiając) mnie, teraz mnie

otoczyli G.
134 Od śmiertelnych, hbr: ( ִּמ ְמ ִּתיםmimtim), lub: (1) Niech zabije ich, יתם
ָ ְמ ִּמ

(memitam): Niech zabije ich Twoja ręka, JHWH,/ Niech pozbawi ich
świata,/ działu w tym życiu; (2) Od tych, którzy zadają śmierć, ִּמ ְמ ִּמ ִּתים
(mimmitim) 2Krl 17:26; Jb 33:22; Jr 26:15: Od morderców Twoja ręka,
JHWH,/ Od morderców w tym czasie, gdy mają udział w tym życiu (Od
morderców tego czasu, ich dział jest w tym życiu); Od tych plag z Twojej
ręki 11QPsc; Od wrogów Twojej ręki G.

6aPs 31:3; 54:4; 55:2

7aWj 15:11-13

8aPwt 32:10; Za 2:12; bRt
2:12; Ps 36:8; 57:2; 61:5;
63:8; 91:4; Mt 23:37

12aPs 7:3; 10:9; 22:14; 57:5

13aLb 10:35

str. 26; Księga Psalmów

Przekład dosłowny

gdy mają udział w tym życiu,135
A Twój
Napełniasz ich brzuch,
Nasycą się synowie
I swój nadmiar odłożą swoim dzieciom!
15 Ja dzięki sprawiedliwości137 zobaczę Twe oblicze,a
Po obudzeniu nasycę się Twoim widokiem.
skarb?136

15aPs 11:7; 16:11; 24:6; 27:
8; 105:4; 140:14; Mt 5:8; 1J
3:2; Obj 22:4

PSALM 18
Pieśń pochwalna z okazji zwycięstwa
1a2Sm 22:1-51; b Sdz 5; Wj
15:1-18

1

2

Dla prowadzącego chór.
Psalm Dawida,138 sługi JHWH.
Skierował on do JHWH słowa tej pieśnia w dniu,
gdy go JHWH wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów
oraz z ręki Saula.b139
Powiedział:
Kocham Cię,140 JHWH, moja mocy!

135 ich życiu 11QPsc; wyznacz im ich dział w ich życiu G.
136 Lub: A ci, którzy są Twoim skarbem? Być może chodzi o ludzi wiernych

Bogu, których Bóg traktuje jak swój skarb. Inni: Ich dział jest w tym życiu,/ Twoimi skarbami napełniasz ich brzuch... Wówczas w. 15 powinien
się zacząć od ale. Ponadto przy takim odczycie Bóg byłby tym, który napełnia brzuch bezbożnych swoimi skarbami.
137 Lub: dzięki słuszności mojej sprawy (zob. w. 1).
138 Psalm królewski, pod. jak Ps 2, 18, 20, 21, 27, 35, 45, 72, 89, 101, 110,

118, 132, 144:1-11 (zob. Ps 18:51) przypomina inne pieśni zwycięstwa:
Sdz 5; Wj 15:1-18. Tekst paralelny do niego znajdujemy w 2Sm 22:1-51.
Psalm ten zaliczany jest do najstarszych (XI-X w. p. Chr.), prawdopodobnie zaświadcza dawne stosowanie w hbr. form prefiksowanych odpowiadających ak. impf. preterycznemu, służącemu do wyrażenia czynności zakończonej w przeszłości.
139 Kontekst historyczny Psalmu, zob. 2Sm 22:2.
140 Kocham Cię, JHWH, ’( ֶּא ְר ָח ְמָך יְ הוָ הerchamecha Jahwe), wskazuje na

szczególną więź między Bogiem a autorem Psalmu. Wg 11QPsc: Z troską
zabiegam o Ciebie (?). Wg G: Będę Cię kochał, Panie.

Przekład dosłowny

3

4

Księga Psalmów; str. 27

JHWH moją skałą,a moją twierdząb
i moim wybawieniem;c141
[On] moim Bogiem i moją opoką,
do Niego się uciekam.
[On] moją tarczą, rogiemd mego zbawienia
i moją wieżą.142
Zawołam143 do JHWH godnego chwały
I będę wybawiony od moich wrogów.

Oplotły mnie powrozy śmierci,a
Przestraszyły potoki niegodziwości,b144
6 Zacisnęły się wokół mnie powrozy szeolu,
Wpadłem w sidła śmierci.145
7 W mojej niedoli wzywałem JHWH,
Wołałem do mojego Boga,a
[A On] ze swego przybytku usłyszał mój głos
I moje wołanie do Niego dotarło do Jego uszu.
8 Wtedy zadrżała i zatrzęsła się ziemia,a
Poruszyły się posady gór,
Zachwiały się, bo rozgniewał się.
9 Wzniósł się dym z Jego nozdrzy
A ogień z Jego ust pożera,a
Rozżarzyły się od niego węgle.
10 Nachylił niebiosa i zstąpił —
Gęsta ciemność pod Jego stopami —
11 Dosiadł cherubaa i wzleciał,b
Pognał na skrzydłach wiatru.
12 Ciemność uczynił swoją zasłoną,
otaczającym Go namiotem,
Ciemność wód146 gęstymi chmurami.a
5

141 Lub: Wybawcą.
142 Lub: wysoko położoną warownią obronną.
143 Chcę zawołać 11QPsc; Wielbiąc, wezwę Pana G.
144 Lub: bezwartościowości, ( ְב ִּליַ ַעלBeli‘al), tłum. też: strumienie Beliala, w

kont. podobieństw do ugar. mitu o Baalu, Mocie i Jamie; bezprawia G.
145 Lub: schwytały sidła śmierci.
146 Lub: Ciemność wód. Zaciemnione wody 11QPsc G.

3a1Sm 23:25, 28; b1Sm
24:23; 2Sm 5:9, 17; 23:14;
c
Ps 5:12-13; 31:17-20;
34:22-23; dPwt 33:17; 1Sm
2:10; 1Krl 22:11; Ps 89:1819, 24; 92:11; Tr 2:17; Łk
1:69

5aPs 116:3; bJb 22:10; Ps
32:6; 42:8; 66:12; 69:2

7aPs 3:5; 118:5; 120:1; Tr
3:55

8aWj 19:18; Pwt 33:2-3; Sdz
5:4-5; Ps 68:8-9

9aWj 19:18

11aWj 25:20; 37:9; 1Sm 4:4;
1Krl 6:23-29; Ez 1:10; 3:3;
10:1-22; bPs 80:2; 99:1;
104:3
12aWj 19:16, 18; Ps 97:2; Ez
1:4

str. 28; Księga Psalmów
13aIz 30:27, 30, 33

14a1Sm 7:10

18aPs 57:4

19aPs 91:9-10

21aJb 22:30

26aPs 4:4; 12:2; 16:10;
31:24; 37:28; 86:2; 97:10;
b
Mt 5:7

Przekład dosłowny

13 Z blasku przed Nim wyłaniały się Jego chmury,
Grad i rozżarzone węgle.a
14 Następnie JHWH zagrzmiała na niebiosach,
Najwyższy wydał swój głos —
Grad i rozżarzone węgle.
15 Wypuścił swoje strzały i rozproszył ich,
Liczne błyskawice — i rozgromił ich.
16 Ukazało się dno wód
I odsłoniły się posady świata
Od Twego upomnienia,147 JHWH,
Od podmuchu tchnienia Twoich nozdrzy.
17 Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie,
Wyciągnął mnie z najgroźniejszych148 wód.
18 Uratował mniea przed mym potężnym wrogiem
I przed nienawidzącymi mnie, gdyż byli ode mnie
mocniejsi.
19 Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki,
Lecz JHWH stał się dla mnie podporą.a
20 Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń,
Wyratował mnie, gdyż ma we mnie upodobanie.
21 JHWH odpłacił mi według mojej
sprawiedliwości,
Oddał mi według czystości moich rąk.a
22 Strzegłem bowiem dróg JHWH
I nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu —
23 Bo mam przed sobą wszystkie Jego prawa
I Jego ustaw nie odrzucam od siebie.
24 Byłem wobec Niego nienaganny
I pilnowałem się, aby nie popełnić przewinienia.
25 Dlatego JHWH oddał mi według mojej sprawiedliwości,
Według czystości moich rąk przed Jego oczami.
26 Z wiernyma149 obchodzisz się wiernie,
Z człowiekiem nienagannym — nienagannie.b
147 Lub: od Twego okrzyku wojennego: zob. zastosowanie tego słowa w Ps

68:30; 106:9; Na 1:4 oraz związanego z nim rz w Jb 26:11; Ps 9:5; 76:6;
104:7; Iz 50:2; 51:20; 66:15.
148 Lub: potężnych, głębokich.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 29

27 Z czystym okazujesz się czysty,
A z przewrotnym postępujesz nieprzewidywalnie.150
28 Gdyż Ty wybawiasz lud ubogi,
A oczy wyniosłe poniżasz.a
29 Bo Ty zapalasz moją pochodnię —
JHWH, mój Bóg, rozświetla moją ciemność.
30 Gdyż dzięki Tobie stawiam czoła151 drużynie,
Dzięki mojemu Bogu przeskakuję mur.
31 Oto Bóg! Doskonała152 Jego droga,a
Słowa JHWH — wypróbowane.b
On jest tarczą wszystkich,
którzy w Nim szukają schronienia.c
32 Bo kto jest Bogiem oprócz JHWH?a
Kto skałą prócz naszego Boga?b
33 Oto Bóg! On mnie opasuje mocą,
On uczynił moją drogę nienaganną.153
34 Sprawia, że moje nogi są [zwinne] jak u łani
I stawia mnie na moich wyżynach.a
35 Zaprawia moje ręce do walki,
Dlatego moje ramiona mogą napiąć łuk ze spiżu.
36 Dałeś mi tarczę swojego zbawienia,
Twoja prawa ręka mnie wsparła,
Twoje upokorzenie154 uczyniło mnie wielkim.
37 Powiększyłeś miejsce dla moich kroków,
Dlatego nie chwieją się moje stawy.
38 Będę ścigał moich wrogów i zniszczę ich,
Nie zawrócę, dopóki z nimi nie skończę.
39 Uderzę w nich tak, że nie zdołają się podnieść,
Padną pod moje nogi.
149 Lub: świętym, bogobojnym, ( ָח ִּסידchasid).
150 Lub: przewrotnie, zawile.
151 Lub: rozbijam drużynę.
152 Lub: nienaganna.
153 Lub: doskonałą.
154 upokorzenie, ‘( ֲענָ וָ הanawah): odpowiedź, posłuszeństwo, ‘( ָענְ ָתהanatah),

por. ὑπακοή; pomoc, ‘( ֶּעזְ ָרהezrah).

28aJb 22:29; Iz 2:11; 1P 5:5

31aPwt 32:4; Dn 4:34; Obj
15:3; bPs 12:7; cPrz 30:5

32aPwt 32:39; Ps 86:8; Iz
45:5; b1Sm 2:2; Ps 95:1
34aHa 3:19

str. 30; Księga Psalmów

41aWj 23:27

42aPrz 1:18

44aIz 55:5

50aRz 15:9

51a2Sm 7:12-16

Przekład dosłowny

40 Opasałeś mnie mocą do walki,
Rzuciłeś pode mnie moich przeciwników.
41 Moi wrogowie — nadstawiłeś mi [ich] kark,a155
A ci, którzy mnie nienawidzą,
zmusiłem ich do milczenia.
42 Wołali o pomoc, lecz nie było wybawcy,
[Wzywali] JHWH, lecz im nie odpowiedział.a
43 Zetrę ich jak proch na wietrze,
Zmiotę jak błoto z ulicy.
44 Ratujesz mnie od sporów z ludem,
Stawiasz mnie na czele narodów.
Lud, którego nie znam, służy mi,a
45 Ledwie pochwycą uchem, słuchają mnie,
Cudzoziemcy chcą mnie oszukać.
46 Cudzoziemcy tracą odwagę,
Z drżeniem wychodzą ze swoich warowni.
47 JHWH żyje! Niech będzie błogosławiona
moja Skała
I wywyższony mój Bóg, mój Zbawca!
48 Oto Bóg! On za mnie wywiera pomstę
I poddaje mi narody —
49 Ratuje mnie od zaciekłych nieprzyjaciół.
Stawiasz mnie ponad moimi przeciwnikami,
Ratujesz od człowieka [dyszącego] gwałtem.
50 Dlatego, JHWH, będę Cię sławił wśród narodów,
Śpiewał na cześć Twojego imienia.a
51 Zapewniasz swojemu królowi wielki ratunek156
I okazujesz łaskę swemu pomazańcowi
Dawidowi oraz jego nasieniu — na wieki.a

155 nadstawiłeś mi [ich] kark, נָ ַת ָתה ִּלי ע ֶֹרף, idiom (?): podali tyły, rzucili się

do odwrotu.
156 Lub: zwycięstwo, zbawienie.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 31

PSALM 19
Pieśń pochwalna na cześć stworzenia i Prawa
1
2
3
4
5

6

7

8

Dla prowadzącego chór.
Psalm Dawida.
Niebiosa ogłaszają157 chwałę Boga
I firmament głosi dzieło Jego rąk.a
Dzień dniowi przekazuje wiadomość
I noc z nocą dzieli się poznaniem.
Nie jest to mowa ani nie są to słowa,
Nie słychać ich głosu,
Po całej ziemi rozlega się ich dźwięk158
I do krańców świata [dochodzi] ich przekaz —
Na nich postawił słońcu namiot,a
Wychodzi onoa jak pan młody ze swej
małżeńskiej sypialni,
Cieszy się jak bohater159 na bieg po [swojej] trasie.
Na krańcu niebios jest jego wschód,
Na ich [drugim] krańcu kończy się jego obiega
I nic się nie skryje przed jego żarem.b
Prawo160 JHWH jest doskonałe,161
Pokrzepia duszę,
Świadectwo162 JHWH — potwierdzone,
Uczy niedoświadczonego163 mądrości.

157 Lub: powtarzają.
158 dźwięk, tu ( ַקוqaw), ozn.: sznur, strunę (?): miara α’; prawo (w sensie

uporządkowania); pion (budowlany); dźwięk, ( ק ָֹלםqolam), φθόγγος
(fthongos) G H S.
159 Lub: dzielny człowiek, dobry zawodnik.
160 Prawa 11QPsc.
161 Lub: bez najmniejszej wady, nieskazitelne.
162 świadectwo, ‘( ֵעדּותedut), ozn. też poświadczenie, zapis, przepis, posta-

nowienie.
163 Lub: młodego, niedoświadczonego, pragnącego się uczyć, prostego.

2aRz 1:19-20

5aRz 10:18

6aKzn 1:5

7aPs 104:19; bJk 1:11

str. 32; Księga Psalmów

Przekład dosłowny

Rozporządzenia JHWH są właściwe,
Cieszą serce,
Przykazanie JHWH jest wyraźne,
Oświeca oczy.
10 Bojaźń JHWH jest czysta,
Ostoi się na zawsze,
Rozstrzygnięcia JHWH godne zaufania,
A przy tym sprawiedliwe,
11 Są bardziej upragnione niż złoto,a
Nawet najszczersze,
Są słodsze niż miód,
I to z plastra płynący.b
12 Twój sługa także został przez nie oświecony,
Na tych, którzy ich strzegą, czeka wielka nagroda.a
9

11aPs 119:72; Prz 8:11; bPs
119:103

12aMt 7:24

13aKpł 4:2, 13, 22, 27; 22:14

15aPs 78:35

13 Uchybieniaa — któż zrozumie?
Oczyść mnie od ukrytych,
14 Od zuchwałych164 również
trzymaj z dala swego sługę,
By nie panowali nade mną.
Wtedy będę doskonały
I wolny od wielkiego przestępstwa.
15 Niech będą przyjęte165 słowa moich ust
I myśli mego serca przed Twym obliczem, JHWH,
Moja Opoko i mój Odkupicielu!a

PSALM 20
Prośba o zwycięstwo
1a1Sm 7:9-12

164 Lub: Przeoczenia — któż je widzi?/ Oczyść mnie od niedostrzeżonych.

Trzymaj też swojego sługę z dala od rozmyślnych [grzechów],/ aby mną
nie zawładnęły. Po rozmyślnych (l. zuchwałych) przekłady wstawiają ludzi lub grzechów (rozmyślnych, zuchwałych, popełnionych w pysze, swawolnych, świadomych), w przeciwieństwie do uchybień, יאה
ָ ִּ( ְשגszegi’ah),
czyli błędów mimowolnych lub popełnionych nieświadomie (zob. Kpł
4:2, 13, 22, 27; 22:14).
165 Lub: przyjemne.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 33

1

Dla prowadzącego chór.
Psalm Dawida.a166

2

Niech cię JHWH wysłucha w dniu ucisku,
Niech cię stawia wysoko167 imię Boga Jakuba!a
Niech ci ześle pomoc ze świątyni
I niech cię wesprze z Syjonu!
Niech wspomni wszystkie twoje dary
I niech uzna za tłuste168 twe całopalenia. Sela.
Niech ci da to, czego pragnie twoje serce,a
I niech wypełni każdy twój plan!
Będziemy wiwatować na cześć twego zwycięstwa
I w imię naszego Boga wzniesiemy sztandary!
Oby [tylko] JHWH spełnił wszystkie twoje prośby!

2aRdz 35:3; Wj 15:3; Prz
18:10

Teraz wiem, że JHWH wybawił169 swego pomazańca.a
On go wysłucha ze swojego świętego nieba
W zbawczej mocy swojej prawej ręki.b

7aPs 2:2; bWj 15:6

3
4
5
6

7

Jedni chlubią się rydwanami, drudzy końmi,a
My natomiast — imieniem JHWH, naszego Boga.
9 Im zgięły się kolana i padli,
My zaś powstaliśmy i trzymamy się prosto.
10 JHWH, wybaw króla!
Odpowiedz nam w dniu naszego wołania.
8

PSALM 21
Pieśń wdzięczności za powodzenie króla
1

Dla prowadzącego chór.
Psalm Dawida.170

166 Psalm królewski, pod. jak Ps 2, 18, 20, 21, 27, 35, 45, 72, 89, 101, 110,

118, 132, 144:1-11.
167 Idiom: chroni.
168 Idiom: Niech przyjmie.
169 Wybawił: prawdopodobnie pf. profetyczne, mające znaczenie: wybawi.
170 Psalm królewski, pod. jak Ps 2, 18, 20, 21, 27, 35, 45, 72, 89, 101, 110,

118, 132, 144:1-11.

5aPs 21:3; 1J 5:14-15

8aPwt 17:16; 2Krl 19:23; Ps
147:10; Iz 31:1

str. 34; Księga Psalmów

2
3aPs 20:5; 37:4; J 15:7

3
4

5aPwt 30:20; 1Krl 3:11, 13;
Jb 12:12; Ps 91:16; Prz 3:2,
16; Tr 5:20; b2Sm 7:29; 1Krl
1:31; Ps 61:7; 72:17
6a1Krn 16:27; Jb 40:10; Ps
96:6; 104:1; 111:3

5

7aRdz 12:2

7

6

JHWH! Król raduje się Twoją mocą!
Jakże się cieszy Twoim wybawieniem!171
Spełniłeś mu pragnienie jego sercaa
I prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela.
Gdyż wyszedłeś mu naprzeciw
z obfitymi błogosławieństwami,
Włożyłeś mu na głowę szczerozłotą koronę.
Prosił cię o życie, dałeś mu je —
Długie dnia na wiekib i na zawsze.
Jego chwała jest wielka dzięki Twemu wybawieniu,
Okryłeś go wspaniałością i dostojeństwem.a
Czynisz172 go bowiem błogosławieństwema na zawsze,
Napełniasz go radością przed Twoim obliczem.173

8

Król bowiem ufa JHWH
I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się.

9

Twoja ręka dosięgnie wszystkich twoich nieprzyjaciół,174
Twoja prawica dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
Sprawisz, że będą jakby piecem ognistym
w czasie twego oblicza.175
JHWH w swoim gniewie ich pochłonie i pożre ich ogień.
Ich owoc wygubisz z ziemi
I ich nasienie spośród synów ludzkich.
Choć podjęli przeciwko tobie zły zamiar,176
Choć uknuli spisek — nie przemogli.a
Gdyż zmusisz ich do ucieczki,
Cięciwę łuku swego naciągnąłeś przeciwko nim.

10

11
12aIz 8:10

Przekład dosłowny

12
13

14aLb 10:35

171 Lub: zwycięstwem.
172 Lub: darzysz.
173 Idiom: Twoja bliskość dostarcza mu pełni radości.
174 Być może ww. 9-13 to wypowiedź skierowana do króla, dlatego zaimki

osobowe pisane są małą literą.
175 W czasie twego oblicza, ( ְל ֵעת ָפנֶּ יָךle‘et panecha): zob. Tr 4:16. Być może

jednak: Przed twoim obliczem, ( ְל ֻע ַמת ָפנֶּ יָךle‘ummat panecha).
176 Lub: złe zamiary G.

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 35

14 Powstań,a JHWH, w swojej mocy,
A będziemy śpiewać i wywyższać Twoją potęgę!

PSALM 22
Modlitwa opuszczonego
1

Dla prowadzącego chór.
Na [melodię]: Łania o poranku.177
Psalm Dawida.178

2

O, mój Boże, mój Boże,179 dlaczego mnie
opuściłeś?a
Słowa mojego krzykub180 są tak dalekie
od mego wybawienia.
O, mój Boże! Wołam za dnia, a nie odpowiadasz,
Również w nocy — i nie mam spokoju.
A przecież Ty jesteś święty,181
Przebywasz w pieśniach chwały Izraela.
Tobie ufali nasi ojcowie,
Ufali i ich wybawiałeś,
Do Ciebie wołali i ich ratowałeś,
Tobie zaufali i nie doznali zawstydzenia.a
Ale ja jestem robakiem,a nie człowiekiem,
Pośmiewiskiem ludzi oraz wzgardą ludu.b

3
4
5
6
7

2aMt 27:46; Mk 15:34; bJb
3:24; Ps 32:3; 38:9

6aPs 25:3; 31:2; Iz 49:23; Rz
9:33
7aJb 25:6; Iz 41:14; bIz 53:3

8aJb 16:4; Ps 109:25; Tr
2:15; Mk 15:29

177 Łania o poranku, ל־איֶּ ֶּלת ַה ַש ַחר
ַ ‘( ַעal-’ajjelet ha-szszachar): (1) łania,

’( ַאיָ ָלהajjalah), w G: pomoc, ἀντίλημψις (antilempsis), ’( איָ ֻלתejalut).
Przy takim odczycie chodziłoby o Psalm mogący służyć pomocą już od
rana. (2) Być może chodzi o rodzaj melodii. Połączenie łani ze wschodem słońca może sugerować związek z bóstwem słońca Szachar, znanym
z tekstów ugaryckich.
178 Psalm mesjański, pod. jak Ps 2, 31, 110.
179 G dod.: pomóż mi, pro,scej moi (prosches moi).
180 mojego krzyku, ( ַש ֲאגָ ִּתיsza’agati): w G: wykroczeń moich, παραπτωμάτων

μου (paraptomaton mou), hbr. ( ְשגָ ַא ִּתיszega’ati); całe zaś wyrażenie w
G: dalekie od mojego zbawienia są spisy moich wykroczeń.
181 Być może: A Ty przecież przebywasz w świątyni, pieśni chwały Izraela,

pod. G.

str. 36; Księga Psalmów

8
9aLb 14:8; 1Krl 10:9; Ps
18:20; 40:7; Mt 27:43

9

11aPs 71:6

10

11
12
13aPwt 32:14; Ez 39:18; Am
4:1
14aTr 2:16

13

15aJoz 7:5; 2Sm 17:10

14
15

16aJ 19:28

16

17aJ 20:25, 27

17
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Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie,
Wykrzywiają wargi,182 potrząsają głową:a
Zaufał183 JHWH, to niech go ratuje!
Niech go wybawi, gdyż jest Jego rozkoszą!a
Gdyż Ty mnie wydobyłeś z łona,184
Zapewniłeś mi bezpieczeństwo na
piersiach mojej matki.
Na Ciebie byłem zdany od łona.a
Ty byłeś moim Bogiem od łona mojej matki.
Nie oddalaj się ode mnie,
Gdyż niedola blisko,
Gdyż185 brakuje pomocnika!186
Otoczyło mnie mnóstwo byków,
Obległy mnie rozhukane buhaje Baszanu.a
Rozdziawiły na mnie swe pyskia
Niczym lew, który rozszarpuje i ryczy.
Rozlałem się jak woda
I rozłączyły się wszystkie moje kości.
Moje serce stało się jak wosk,
Roztopiło się w moim wnętrzu.a
Moja siła wyschła jak skorupa,
A mój język przywarł do mego podniebieniaa187 —
I położyłeś mnie w prochu śmierci.188
Oto otoczyły mnie psy,
Niczym lew189 osaczyła mnie zgraja oprawców:
Moje ręce i stopy!a

182 Idiom: kpią.
183 Lub: pokulał się (potoczył się) do JHWH.
184 Lub: z brzucha, pod. w w. 11.
185 Lub emfatycznie: A tu tymczasem brakuje pomocnika.
186 Lub: nie ma nikogo, kto pośpieszyłby z pomocą.
187 mój język rozpływa się w moich ustach (?) 4QPsf.
188 I położyli mnie w prochu śmierci 4QPsf.
189 Niczym lew: występujące w MT ( ָכ ֲא ִּריka’ari) znaczy: jak lew: jak lew

moje ręce i moje stopy. Mogłoby to skutkować przekładem: Oto otoczyły
mnie psy,/ Niczym lew osaczyła mnie zgraja oprawców,/ Moje ręce i moje

Przekład dosłowny

Księga Psalmów; str. 37

18 Mogę policzyć wszystkie moje kości.
Oni patrzą i przyglądają mi się,
19 Rozdzielają między siebie moje szaty
I o moją suknię rzucają los.a
20 Lecz Ty, JHWH, nie oddalaj się!
Mój Wspomożycielu,190 pośpiesz mi z pomocą!
21 Ocal moją duszę od miecza,
Od psich łap moje jedyne [dobro]!
22 Wybaw mnie z paszczy lwaa
I od rogów bawołów.
Ty odpowiedziałeś mi!191
23 Będę głosił Twoje imię moim braciom,
Będę Cię wychwalał pośród zgromadzenia.a
24 Wy, w których jest bojaźń wobec JHWH,a chwalcie Go!
Oddawajcie Mu chwałę, wszyscy potomkowie Jakuba!192
Darzcie Go czcią, wszyscy potomkowie Izraela!193
25 Gdyż nie pogardził i nie odniósł się z obrzydzeniem
do nędzy ubogiego
Ani nie ukrył przed nim swojego oblicza,194
Lecz gdy do Niego wołał, wysłuchał go.a
stopy!/ Mogę policzyć wszystkie moje kości. Jednak — ze względu na
trudności znaczeniowe — wyrażenie  ָכ ֲא ִּריjest różnie odczytywane: (1) w
sensie: כרה, czyli: zrywać: oderwali moje ręce i stopy; (2) ( ָכ ָלהkalah),
czyli: być skończonym, dokonanym, wyczerpanym, osiągniętym: pozbawili [sił] moje ręce i nogi; (3) ( ָכ ָרהkarach), czyli: objąć σ’; (4)
5/6HevPs: ( כּורkur) lub ( ָכ ָרהkarah) czyli: kopać, drążyć, wyciosywać,
zrobić dziurę: przebili moje ręce i moje stopy. Jeśli chodzi o hbr. כארו
(k’aru), czyli: przebili, przedziurawili: Przebili moje ręce i stopy, to tej
opcji najbardziej odpowiada G: ὀρύσσω zn.: kopać, drążyć, robić dziurę.
To znaczenie najwyraźniej opisuje ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.
190 Wspomożyciel, ’( איָ לּותejalut), hl.
191 Ty odpowiedziałeś mi: יתנִּ י
ָ ִּ‘( ֲענanitani): יתי
ִּ ִּ‘( ָענaniti), czyli: poniżenie

moje, ταπείνωσίν μου (tapeinosin mou), co skutkowałoby przekładem:
Wybaw mnie z paszczy lwa/ I od rogów bawołów w moim upokorzeniu G.
Wyrażenie jest być może przyp. pf. prekatywnego.
192 Lub: Oddawaj Mu chwałę, całe nasienie Jakuba!
193 Lub: Darz Go czcią, całe nasienie Izraela!

19aMt 27:35; Mk 15:24; Łk
23:34; J 19:24

22aDn 6:23

23aHbr 2:12

24aPs 15:4

25aHbr 5:7

str. 38; Księga Psalmów
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26 Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna
w wielkim zgromadzeniu.a
Moje śluby spełnię wobec tych,
którzy odnoszą się do Niego z bojaźnią.b
27 Ps 69:33
27 Ubodzy będą jeść i nasycą się.
Będą chwalić JHWH ci, którzy Go szukają.
Niech wasze195 serca ożyją na zawsze!a
28 Ps 2:8; Ps 72:11; 86:9; Iz
28 Wspomną i zawrócą do JHWH wszystkie krańce ziemi,a
60:14
I pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny narodów.b196
29 Gdyż do Pana należy królestwo,
On panuje nad narodami.
30 Flp 2:10
30 Zjedli197 i pokłonili się przed Nima
wszyscy zasobni198 ziemi,
Złożą pokłon wszyscy schodzący do prochu
i [ten, kto] swej duszy nie zachował przy życiu.
31 Nasienie będzie Mu służyć,
Będzie opowiadane o Panu przyszłemu pokoleniu.
32 Przyjdą i ogłoszą Jego sprawiedliwość
Ludowi mającemu się urodzić199 —
[to,] że [tego] dokonał.
26aPs 35:18; 68:27; bPs
50:14; 61:9; 66:13; 116:14,
18

a

a

b

a

194 Idiom: Nie odwrócił się od niego (Ps 10:11; 13:1; 51:9); Nie odrzucił go

(Ps 27:9; 88:14).
195 wasze: ich G.
196 Lub: pogan, pod. w w. 29.
197 Zjedli, ’( ָא ְכלּוachelu). Być może: ’( ַאְך לּוach lu), czyli: O tak, z pewno-

ścią. W tym przyp. spój waw przed wyrażeniem: i pokłonili się należałoby uznać za skutek dit.
198 zasobni, ( ִּד ְשנֵ יdiszne). Być może: ישנֵ י
ְ (joszne), czyli: śpiący. Jeśliby

wziąć pod uwagę prawdopodobne warianty, mogłoby to skutkować przekładem: O tak, z pewnością też pokłonią się przed Nim wszyscy śpiący w
ziemi,/ Złożą pokłon wszyscy schodzący do prochu/ I każdy, kto swej duszy nie zachował przy życiu. Lub: O tak, z pewnością też pokłonią się
przed Nim wszyscy śpiący w ziemi,/ złożą pokłon wszyscy schodzący do
prochu./ A ten, kto swej duszy nie zachował przy życiu, nasienie będzie
Mu służyć.
199 Ni ozn. w tym przypadku najbliższą przyszłość.
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Księga Psalmów; str. 39

PSALM 23
Pieśń o Pasterzu
1

2
3

4

5

6

Psalm Dawida.
JHWH moim Pasterzem,a
Niczego mi nie braknie.b
Na zielonych pastwiskach mnie kładzie,a
Nad spokojne wody mnie prowadzi.b
Moją duszę orzeźwia.
Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości
Ze względu na swoje imię.a
Choćbym nawet szedł
Doliną cienia śmierci,a200
Zła201 się nie przestraszę,b
Bo Ty jesteś ze mną,c
Twoja laska i twój kij
Mnie pocieszają.202
Zastawiasz przede mną stół
Wobec moich wrogów,
Namaszczasz olejkiem moją głowę,a
Mój kielich się przelewa.
O tak, dobroć i łaska będą szły moim tropem203
Przez wszystkie dni mego życia.
I powrócę204 do domu JHWHa205
Na długie dni.206

200 Dolina cienia śmierci, ( ַצ ְל ָמוֶּ תtsamawet). Niektórzy opowiadają się za

wokalizacją ( ַצ ְלמּותtsalmut), czyli: ciemność, z powołaniem się na Jb
3:5; 10:21-22; 12:22; 24:17; 28:3; 34:22; Ps 107:10, 14; Iz 9:1; Jr 13:16;
Am 5:8. W niektórych przypadkach ciemność łączona jest ze śmiercią: Jb
10:21-22; 38:17.
201 Lub: niebezpieczeństwa.
202 Lub: dają poczucie bezpieczeństwa.
203 Lub: podążą za mną, będą mnie tropić.
204 I powrócę, ( וְ ַש ְב ִּתיweszawti) MT. Bardziej prawdopodobne: וְ ִּש ְב ִּתי

(wesziwti), czyli: i przyjdzie mi mieszkać (por. G), lub: ( וְ יָ ַש ְב ִּתיwejaszawti), czyli: i zamieszkam.

1aRdz 49:24; Ps 28:9; 77:21;
79:13; 80:2; 95:7; 100:3; Iz
40:11; Ez 34:23; J 10:11; 1P
2:25; 5:4; bPwt 2:7
2aWj 15:13; Ez 34:13-14;
b
Obj 7:17
3aPs 106:8

4aJb 10:21-22; Jr 2:6; bPs
3:7; 118:6; cRz 8:31
5aPs 92:11; 132:2

5aPs 92:11; 133:2

6aPs 84:5

Przypowieści Salomona
Księga Przysłów
Autor:
Czas:

Miejsce:
Cel:
Temat:

Salomon, Agur, Lemuel, redaktorzy Hiskiasza i inni, nienazwani.
(1) Powstawania zbioru: 970-686 r. p. Chr. (między panowaniem
Salomona a Hiskiasza); (2) późniejszego wkładu, w tym redakcyjnego: trudny do ustalenia.
Jerozolima.
Podanie młodym ludziom zasad samodzielnego życia.
Bojaźń PANA jest pierwszą zasadą mądrości.

Przypowieści Salomona: Zbiór pierwszy
Młodym na drogę
Cel przysłów i pouczeń

1
3

Przypowieści1 Salomona,
syna Dawida, króla Izraela:
2
Dla poznania mądrości2 i karności,a3
dla zrozumienia wywodów rozumu,4
dla przyjęcia pouczeń5 o byciu roztropnym,6
o sprawiedliwości,7 sądzie8 i prawości,9
1

1

Przypowieści, ( ְמ ָׁש ִליםmeszalim), ( ִמ ְש ֵלי ְשֹלמֹהmiszle szelomoh), παροιμίαι
Σαλωμῶντος.

2

Mądrość, ( ָׁח ְכ ָׁמהchochmah), ozn. też umiejętności techniczne, uzdolnienia, talent: 1Krl 7:14; doświadczenie, zdrowy rozsądek (u kobiety: 2Sm
20:22; polityczny: 1Krl 2:6); ziemską mądrość, np. w Egipcie: 1Krl 5:10;
mądrość właściwą dla pobożności: Ps 90:12; Bożą mądrość: 1Krl 3:28;
mądrość uosobioną: Jb 28:12; Prz 8:1-36.

3

Karność, מּוסר
ָׁ
(musar), to całokształt etycznych i religijnych pouczeń;
lub: dla pouczenia, zdyscyplinowania, [dobrego] wychowania, wytrenowania, wprawy w stosowaniu reguł (Prz 1:3), jak w w. 2; παιδεία (paideia). Termin ten obejmuje też dyscyplinarny aspekt wychowania (Prz
12:24; 19:18).

4

Rozum, tu  ִבינָׁ הi (binah), oznacza wgląd w istotę rzeczy: Iz 29:24.

5

Pouczenie, również מּוסר
ָׁ (musar), zob. w. 2. Chodzi o umiejętność trafnej
oceny sytuacji.

6

o byciu roztropnym, ( ַה ְש ֵכילhaskel; inf. abs. hi od ש ַכל,
ָׁ sachal, odnieść
sukces), czyli również: roztropność, zrozumienie, wgląd w istotę rzeczy.

str. 2; Przypowieści
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2aPrz 19:18

4

dla udzielenia prostym10 przezorności,11
[a] młodym poznania12 i rozwagi.13

5aPrz 12:15; 15:5; 26:12

5

Niech mądry słucha14 i pomnażaa wiedzę,15
a rozumny16 niech nabywa wskazówek,17
by zrozumieć przypowieść i przenośnię,18
słowa mędrców oraz ich zagadki.

6

7aWj 3:6; Jb 28:28; Ps
111:10

Chodzi zatem o wywody oparte na głębokich przemyśleniach oraz znawstwie rzeczy.
7

Sprawiedliwość, ( ֶצ ֶדקtsedeq), ozn. też: słuszność, słuszną miarę: Iz
45:19; postawę budzącą zaufanie: Ps 23:3; sprawiedliwość prawną: Pwt
1:16; słuszność: Pwt 16:18; sprawiedliwość przyznaną, czyli powodzenie:
Iz 41:2. Wyrażenie: w sprawiedliwości może być synonimem wyrażenia:
w łasce: Iz 42:6.

8

Sąd, ( ִמ ְש ָׁפטmiszpat), ozn. też wyrok: So 2:3; słuszną decyzję: Pwt 16:18;
proces sądowy: Ez 18:8; osąd prawny: Wj 21:9; podporządkowanie: 1Sm
27:11; sprawiedliwość: Iz 1:21.

9

Prawość, יש ִרים
ָׁ ( ֵמmeszarim), ozn. też: wyrównaną drogę (przenośnie): Iz
26:7; prawość i szczerość: Ps 17:2.

10

Prości, ( ְפ ָׁתאיִ םpeta’im): naiwni, nieuczeni, spragnieni poznania, ale też
niechętni nauce: Prz 2:22.

11

Przezorność, ‘( ָׁע ְר ָׁמהormah), ozn. też przebiegłość.

12

Poznanie, ( ַד ַעתda‘at), ozn. też wiedzę: Prz 24:4; zdolności techniczne:
Wj 31:3; obeznanie co do natury sprawy: Lb 24:16; Pwt 4:42; wgląd w
istotę rzeczy: Iz 5:13.

13

Rozwaga,  ְמזִ ָׁמה. (mezimmah), ozn. obmyślany plan: Boży: Jr 23:30; intrygi: Jb 21:27; Prz 12:2; 24:8; przebiegłość, spryt, rozwagę: Prz 1:4.

14

Słuchanie ozn. też posłuszeństwo.

15

Wiedza, ( ֶל ַקחleqach), ozn. też pouczenie: Pwt 32:2; dar przekonywania:
Prz 7:21; wgląd w istotę rzeczy: Iz 29:24; Prz 1:5.

16

Rozumny, ( נָׁ בֹוןnawon), ptc. ni. od ( ִביןbin), rozumieć, postrzegać.

17

Wskazówki, ( ַת ְח ֻּבלֹותtachbulot), lub: instrukcje.

18

Lub: satyrę.

Przekład dosłowny

Przypowieści; str. 3

Podstawa mądrości
7

Bojaźń
jest początkiem poznania;a
głupcy gardzą mądrością i karnością.20
JHWH19

Przestroga przed uleganiem złym wpływom
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Słuchaj, mój synu, pouczenia swego ojca
i nie porzucaj nauki21 swojej matki,22
bo one są wdzięcznym wieńcem na twej głowie
i naszyjnikiem23 na twojej szyi!
Jeśli, mój synu, chcą cię zwabić grzesznicy,
nie ulegnij [namowom]!
Gdyby mówili: Chodź z nami!
Zasadźmy się na krew,
bez przyczyny zaczatujmy na niewinnego,
pochłoniemy ich żywcem jak szeol
i w całości — jak schodzących do grobu.
Nagrabimy wszelkich cennych bogactw,
napełnimy łupem nasze domy.
Rzuć swój los między nami,
jedna kiesa będzie u nas wszystkich!
Nie idź, mój synu,24 w drogę razem z nimi,
powstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki!
Gdyż ich nogi biegną ku złu
i śpieszą ku rozlewowi krwi.a25

19

Lub: podstawą wiedzy.

20

Bojaźń PANA, ( יִ ְר ַאת יְ הוָׁ הir’at JHWH), to szacunek względem Niego,
poważny stosunek do Niego, liczenie się z Nim i wiara w Niego, Prz 1:7 L.

21

Nauka, תֹורה
ָׁ (torah), oznacza również: instrukcję, dyrektywę pochodzącą
od Boga: Pwt 17:11; daną przez człowieka: Prz 1:8; Prawo JHWH: 2Krl
10:31; Prawo Mojżesza: 1Krl 2:3. W tym przypadku paralelne do hbr.
מּוסר
ָׁ (musar), zob. Prz 1:2.

22

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do literatury mądrościowej z
innych kręgów kulturowych Prz podkreślają rolę instrukcji matki.

23

Lub: koralami, wisiorkiem.

24

mój synu: brak w G.

25

Lub: śpieszą, by rozlać krew.

16aPrz 6:17, 18; Iz 59:7

str. 4; Przypowieści

Przekład dosłowny

Lecz na darmo zasypano ziarnem sieć
na oczach wszelkiego ptactwa!26
18 Oni bowiem zasadzają się na własną krew,
czatują na własne dusze.
19 Takie są ścieżki wszystkich chciwych zysku:
odbiera on duszę własnych panów.27
17

Otwarte zaproszenie mądrości
głośno woła29 na zewnątrz,
podnosi swój głos na placach,
21 woła na rogu [ulic pełnych] zgiełku,30
wygłasza swe mowy u wejścia w miejskich
bramach:
22 Jak długo, [wy] prości,a chcecie kochać się
w prostactwie,
wy, szydercy, zachwycać się szyderstwem
i wy, głupcy, nienawidzić poznania?
23 Zawróćcie na moje ostrzeżenie!
Oto wylewam przed wami mego ducha,
obwieszczam wam moje słowa.
20

22aPrz 8:5; 9:4

24aIz 50:2; 65:1-2; 66:4; Jr
7:13, 24-27; Za 7:13

Mądrość28

Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać,a
wyciągałam swą rękę, ale nikt nie zważał,
25 i porzuciliście całą moją radę,
nie przyjęliście mojego ostrzeżenia,31
26 dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski,
wyszydzę, gdy ogarnie was strach —
24

26

Idiom: władcy skrzydła, ( ַב ַעל ָׁכנָׁ ףb‘al kanaf), tj. skrzydlatych stworzeń,
zob. Kzn 10:20.

27

Lub: pozbawia on życia swych właścicieli. Stwierdzenie podsumowujące,
por. Jb 8:13; 18:21; Iz 14:26.

28

Mądrość, ( ָׁח ְכמֹותchochmot), lm ( ָׁח ְכ ָׁמהchochmah), σοφία, występuje w
tym fragmencie jako cecha spersonifikowana.

29

Wg G: śpiewa, ὑμνεῖται.

30

Wg G: murów, τειχέων.

31

Lub: nie byliście chętni mojemu ostrzeżeniu.

Przekład dosłowny

Przypowieści; str. 5

27

gdy padnie na was zagłada32 niczym burza
i wasza klęska nadciągnie jak wichura,
gdy dosięgnie was udręka i strapienie.

28

Wtedy wzywać mnie będą, lecz im
nie odpowiem,
poszukiwać mnie, ale mnie nie znajdą.
[To] dlatego, że nienawidzili poznania
i nie obrali bojaźni JHWH.
Nie przyjęli mojej rady,
pogardzili mym każdym ostrzeżeniem.
Dlatego będą jedli z owocu swojej drogi
i swoimi wymysłami się nasycą.
Bo odstępstwo33 prostych ich zabija,
a beztroska głupców ich gubi.
Lecz kto mnie słucha, będzie mieszkał
bezpiecznie,
będzie wolny od strachu przed złem.34

29
30
31
32
33

Cena i pożytek mądrości

2

1
2

Jeśli przyjmiesz, mój synu, moje słowa35
i zachowasz36 przy sobie moje przykazania,
kierując swoje ucho na mądrość,37
skłaniając swe serce do zrozumienia;38

32

Zagłada, שֹואה
ָׁ (szo’ah), καταστροφή, Prz 1:27L.

33

Lub: niewierność.

34

Lub: nieszczęściem, ( ָׁר ָׁעהr‘ah).

35

Prz 2 ma 22 wersety, tyle ile liter hbr. alfabetu. Stanowi on jakby jedno
zdanie warunkowe, z warunkami w ww. 1-4, skutkami w ww. 5-11 i celami tych skutków w ww. 12-15 i 16-22. Być może rozdział ten miał być
wstępem do dłuższych fragmentów w Prz 3-7, tj.: (1) Prz 2:1-8 wstępem
do 3:1-12; (2) Prz 2:9-11 do Prz 3:13-26 i 4:1-9; (3) Prz 2:12-15 do Prz
4:10-27; (4) Prz 2:16-19 do Prz 5:1-23 i Prz 6:20-7:27.

36

zachowasz, ( ָׁצ ַפןtsafan), lub: złożysz niczym skarb.

37

Z ww. 1-4 wynika, że pojęcia: mądrość, ( ָׁח ְכ ָׁמהchochmah), zrozumienie,
( ְתבּונָׁ הtewunah), i rozum, ( ִבינָׁ הbinah), stanowią synonimy. Wskazuje na
to zaimek lp rż w w. 4, przełożony zaimkiem ich.

str. 6; Przypowieści
3
4
5aOz 4:1; 6:6

5

6a1Krl 3:12; Jk 1:5

6
7
8

9

Przekład dosłowny

jeśli zawezwiesz rozum
i ku zrozumieniu skierujesz swój głos;
jeśli będziesz ich szukał jak srebra
i poszukiwał39 ich jak skarbów ukrytych,
wtedy zrozumiesz bojaźń JHWH
i dojdziesz do poznania Boga.a40
Ponieważ [to] JHWH dajea mądrość,
z Jego ust41 [pochodzi] poznanie i zrozumienie,
[On] zachowuje zwycięstwo42 dla prawych,
tarczę dla postępujących nienagannie,
dla ochrony ścieżek sądu
i ustrzeżenia drogi swoich świętych.
Wtedy [też] zrozumiesz sprawiedliwość i sąd,
i prawość — każdy dobry szlak,43

38

Lub: robiąc wysiłek dla ich zrozumienia.

39

poszukiwał, ( ָׁח ַפשchafas), lub: dokopywał się do niej.

40

bojaźń PANA występuje paralelnie z poznaniem Boga, zob. Oz 4:1; 6:6.

41

od Jego oblicza G.

42

Lub: sukces, תּושיָׁ ה
ִ (tuszijjah), zob. 1QS x:24; xi: 6, dobry skutek: Jb 5:12;
6:13 par. do pomocy, ‘( ֶעזְ ָׁרהezrah); w Jb 26:3, Prz 2:7; 8:14 par. do ֵע ָׁצה
(‘etsah); zdrowy rozum, rozsądek, w Iz 28:29 par. do ‘( ֵע ָׁצהetsah); w Jb
11:6 par. do ( ָׁח ְכמהchochmah); w Jb 12:16 par. do ‘( עֹזoz); w Prz 3:21
par. do ( ְמזִ ָׁמהmezimmah). W G tłumaczone: (1) σωτηρία (soteria), czyli:
ratunek, zbawienie Jb 30:22; Prz 2:7; (2) βοήθεια (boetheia), czyli: pomoc Jb 6:13; (3) ἀσφάλεια (asfaleia), czyli: pewność, bezpieczeństwo
Prz 8:14; (4) ἔννοια (ennoia), czyli: myśl, poznanie, wgląd [w istotę rzeczy] Prz 3:21; (5) δύναμις (dynamis), czyli: moc Jb 26:3; (6) δύναμιν
σοφίας (dynamin sofias), czyli: moc mądrości Jb 11:6; (7) ἰσχύς (ischys),
czyli: siła Jb 12:16; (8) ἀληθής (alethes), czyli: prawdziwy, sprawiedliwy,
uczciwy Jb 5:12; (9) καιρός (ἐν παντὶ δὲ καιρῷ ἐπονείδιστος ἔσται) (kairos [en panti de kairo eponeidistos estai]), czyli: pora (o każdej zaś porze
przedmiotem hańby będzie) Prz 18:1; (10) βουλεύσασθε, ὑψώσατε
ματαίαν παράκλησιν (bouleusasthe, hypsosate mataian paraklesin), czyli:
zasięgnijcie rady, wznieście zachętę bez znaczenia Iz 28:29; (11) καὶ
σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ (kai sosei foboumenous to onoma
autou), czyli: i zbawi bojących się Jego imienia Mi 6:9.

43

Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i sąd, i wyprostujesz wszystkie dobre
szlaki G.

Przekład dosłowny
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Przypowieści; str. 7

gdyż w twoje serce wstąpi mądrość
i poznanie będzie miłe twojej duszy,
rozwaga będzie czuwać nad tobą,
myślenie44 będzie chronić,
aby zachować cię od drogi zła,
od człowieka mówiącego przewrotnie,a45
od porzucających ścieżki prawości,
by chodzić drogami ciemności,
od popełniających z radością zło,
lubujących się w złych przewrotnościach,
[od ludzi], których ścieżki są kręte,
rozbitków na swoich szlakach,
aby zachować cię od cudzej kobiety,a
od obcej, gładkiej [w swojej] mowie,
która porzuciła towarzysza swej młodościa
i zapomniała o przymierzu ze swym Bogiemb —
bo ku śmierci chyli się jej dom,
a jej szlaki ku duchom zmarłych,46
żaden z wchodzących do niej nie powraca
i nie dociera na ścieżki życia —
tak, abyś szedł drogą dobrych
i strzegł ścieżek [ludzi] sprawiedliwych.
W ziemi bowiem zamieszkają prawi
i pozostaną w niej nienaganni,a
bezbożni natomiast będą wytępieni z ziemi,
a niewierni z niej wykorzenieni.47

44

myślenie, ( ְתבּונָׁ הtewunah), w tym przypadku paralelne do rozwagi, ְמזִ ָׁמה
(mezimmah), a w Prz 3:13 do mądrości, ( ָׁח ְכ ָׁמהchochmah). Wg G: przemyślany plan lub wnioski z przemyślenia, ἔννοια; w Prz 3:13: zdolność
myślenia, spojrzenie na sprawę, φρόνησις.

45

Lub: głoszącego przewrotności.

46

Być może: Bo w śmierci pogrąża się jej droga,/ w cieniach zmarłych jej
szlaki. Zamiast jej dom, יתּה
ָׁ ( ֵבbetah), ścieżka, יבה
ָׁ ( נְ ִתnetiwah), wg G:
przy śmierci bowiem stoi jej dom i przy hadesie z duchami zmarłych jej
ścieżki, ἔθετο γὰρ παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶκον αὐτῆς καὶ παρὰ τῷ ᾅδῃ μετὰ
τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς.

47

Lub: usunięci. Bóg ma ostatnie słowo w sprawie losów tej ziemi.

12aPrz 8:13; 10:31, 32; 23:33

16aPrz 5:3, 20; 7:5; 22:14

17aJr 3:4; bMl 2:14

21aPwt 28:1-14; Ps 37:3; Mt
5:5

Księga Izajasza
Autor:
Czas:
Miejsce:
Cel:

Temat:

Izajasz.
Ok. 745-686 r. p. Chr.
Ziemia Judy.
Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku kary i przyszłego powodzenia.
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Wstęp

1

a

15:1-7, 32-38; 16:1Izajasza,1 syna Amosa,2 które widział nad Judą 120;2Krl
18:1-20:21; 2Krn 26:1i Jerozolimą za dni Uzjasza,3 Jotama,4 Achaza5 i Hiskia- 23; 27:1-9; 28:1-27
sza,6 królów judzkich.a

1Widzenie

Skarga na zepsute dzieci
2

Słuchajcie, niebiosa, i wsłuchuj się, ziemio,a
gdyż JHWH przemówił:

1

Izajasz, ( יְ ַׁש ְעיָ הּוjesza‘jahu), czyli: JHWH jest zbawieniem. Mógł rozpocząć działalność w ostatnim roku Uzjasza (Iz 6:1) i działać do późnego
okresu rządów Hiskiasza, tj. ok. 686 r. p. Chr. Urodzony w 765 r. p. Chr.
Wnuk króla Joasza. Wg tradycji przetarty piłą (Hbr 11:37). Opisał dzieje
Hiskiasza? (2Krn 32:32).

2

Amos, ‘( ָעמֹוסamos), skr. od ‘( ֲע ַׁמ ְסיָ הamasjah), czyli: niesiony (przez
JHWH) lub: niosący ciężar. Brat króla Amazjasza.

3

Uzjasz, ‘( ֻעזִּ יָ הּוuzzijjahu), czyli: JHWH jest moją mocą, 792-740 r. p.
Chr. Współrządził ze swoim ojcem Amazjaszem (792-767 r. p. Chr.),
niezależnie zaś rządził w latach 767-740 r. p. Chr.

4

Jotam, יֹותם
ָ (jotam), czyli: JHWH jest doskonały.

5

Achaz, ’( ָא ָחזachaz), czyli: własność.

6

Hiskiasz, ( ִּחזְ ִּקיָ הּוchizqijjahu), czyli: JHWH wzmocnił. Wg 2Krl 18:1
Hiskiasz objął panowanie w 729 r. p. Chr., wg 2Krl 18:13 w 715 r. p.
Chr. Istnieje możliwość, że przez pierwsze lata panował wspólnie z
Achazem.

2aLb 22:21-30; Pwt 4:26;
30:19; 31:28; 32:1; Ps 50:4

str. 2; Księga Izajasza

3aLb 22:21-30

3

4a1Krl 13:30; Jr 22:18; 34:5;
b
Pwt 21:18-21

4

5

6

7

Przekład dosłowny

Synów wychowałem7 i wypiastowałem,
lecz oni zbuntowali się przeciwko Mnie.8
Bydlę zna swego właściciela,
a osioł żłób swoich panów,a
Izrael zaś nie zna [Mnie],
mój lud nie rozpoznaje.
Biadaa grzeszącemu narodowi,
ludowi ciężkiemu winą,
nasieniu popełniającemu zło,
synom powodującym zniszczenie!b9
Opuścili JHWH,
wzgardzili Świętym Izraela,
odwrócili się!10
W co jeszcze trzeba by was bić,
[gdy] dokładacie odstępstwa?11
Cała głowa w chorobie
i całe serce omdlałe.
Od podeszwy stopy aż po głowę
nic na nim zdrowego —
guz i siniec,
i świeża rana,
nie opatrzone12 ani nie przewiązane,
ani nie zmiękczone oliwą.
Wasza ziemia pustkowiem,
wasze miasta spalone ogniem.
Wasze pole? Wobec was
pożerają je obcy!
I spustoszenie jak po podboju obcych.13

7

zrodziłem G, ἐγέννησα, hbr. יָ ָל ְד ִּתי.

8

Może odnosić się do odstępstwa za rządów Achaza w 734 r. p. Chr.

9

Lub: zepsutym synom.

10

Tj. odwrócili się wstecz: hebr.; brak w G.

11

Lub: W co jeszcze dopraszacie się bicia, że trwacie w odstępstwie?

12

Lub: nie ściśnięte l. nie wyciśnięte (czyli nie oczyszczone).

13

jak po podboju obcych, כ ַׁמ ְה ֵּפ ַׁכת זָ ִּרים,
ְ jak po klęsce zadanej przez obcych.
Wg 1QIsaa: I dokonali nad nią spustoszenia niczym podboju ze strony

Przekład dosłowny
8

9

Księga Izajasza, str. 3

I pozostała14 córka Syjonu
jak szałas w winnicy,
jak budka na polu ogórkowym,
jak miasto oblężone.
Gdyby JHWH Zastępów
nie pozostawił nam tych, co przetrwali15 —
nielicznych16 —
bylibyśmy jak Sodoma,a17
przypominalibyśmy Gomorę.

9aRdz 19:24; Rz 9:29; 11:5

Marność pustej religijności
i wezwanie do posłuszeństwa
Słuchajcie Słowa JHWH,
książęta Sodomy,
wsłuchajcie się w Prawo naszego Boga,
ludu Gomory!
11 Co mi po mnóstwie waszych ofiar? —
mówi JHWH.
Nasyciłem się całopaleniami baranów
i tłuszczem tucznych [zwierząt];
i krwi cielców i jagniąt, i kozłów18
nie pragnę.19
12 Gdy przychodzicie, by oglądać me oblicze,a20
kto tego od was oczekiwał,21 wydeptywania
10

obcych, ושממו עליה כמפ‸א‸כת ז[ ]ים. Być może tłem tej wypowiedzi jest
inwazja ze strony Syrii i Izraela w 734 r. p. Chr. albo oblężenie Jerozolimy przez Asyrię w 701 r. p. Chr.
14

Lub: i pozostawiona.

15

tych, co przetrwali, ( ָש ִּרידsarid): wg G: nasienia, σπέρμα.

16

nielicznych: brak w G S Vg.

17

Lub: Gdyby JHWH Zastępów nie pozostawił nam tych, co przetrwali,
szybko stalibyśmy się jak Sodoma.

18

i kozłów: brak w G.

19

Lub: krew byków i jagniąt, i kozłów nie była mą rozkoszą.

20

jeśli się zjawiacie, byście byli zobaczeni przeze Mnie G, οὐδ᾽ ἐὰν
ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι.

12aWj 23:15; 34:23; Pwt
16:16; 31:11; 1Sm 1:22; Ps
42:3

str. 4; Księga Izajasza

13a1Sm 15:22; Am 5:21-22

13

14

15

16

17

18

Przekład dosłowny

mych dziedzińców?
Nie składajcie już ofiary daremnej.
Kadzenie? Obrzydliwość to dla Mnie.22
Nów i szabat, zwoływanie zebrań —
nie mogę znieść niegodziwości
i zgromadzeń!a23
Waszych nowiów i waszych świąt
nienawidzi moja dusza.
Stały Mi się ciężarem,
zmęczyłem się ich znoszeniem!
A przy wyciąganiu waszych rąk
zasłaniam moje oczy przed wami,
choćbyście pomnożyli modlitwy,
nie będę słuchał.
Wasze ręce wypełnione są krwią,
a wasze palce — w bezprawiu.24
Obmyjcie się! Oczyśćcie się!
Usuńcie wasze złe czyny
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić źle!
Uczcie się czynić dobrze.
Stosujcie prawo,
upominajcie ciemięzcę,25
brońcie sierotę,
wstawiajcie się za wdową!
Chodźcie i rozpatrzmy [to razem] —
mówi JHWH!

21

Lub: kto oczekiwał tego z waszych rąk.

22

Inne rzeczy obrzydliwe dla Pana: homoseksualizm (Kpł 18:22-30;
20:13), bałwochwalstwo (Pwt 7:25; 13:15), ofiary z ludzi (Pwt 12:31),
spożywanie zwierząt nieczystych (Pwt 14:3-8), ofiarowanie zwierząt z
wadami (Pwt 17:1), praktyki okultystyczne (Pwt 18:9-14), prostytucja
świątynna (1Krl 14:23).

23

Lub: bałwochwalczych zgromadzeń.

24

wasze palce — w bezprawiu,  אצבעותיכם בעאון1QIsaa, brak w 4QIsaf MT
G.

25

Lub: brońcie skrzywdzonego, א ְשרּו ָחמֹוץ.
ַׁ

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 5

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
mogą zbieleć jak śnieg;
choćby były [one] czerwone jak purpura,
mogą stać się jak wełna.
19 Jeśli zechcecie i będziecie posłuszni,
będziecie spożywać dobra tej ziemi,
20 lecz jeśli odmówicie [posłuszeństwa]
i będziecie uparci,
miecz was pochłonie,
bo usta JHWH [tak] nakazały!
Skarga na zepsute miasto
oraz jego kres
Jaką nierządnicą stało się
to miasto wierne,
pełne praworządności.
Sprawiedliwość w nim mieszkała,
a teraz — mordercy!
22 Twoje srebro stało się żużlem,
twój trunek zmieszany z wodą.
23 Twoi książęta są buntownikami
i wspólnikami złodziei.
Każdy z nich lubi łapówkę26
i goni za prezentami.27
Sierot nie sądzą rzetelnie,
a sprawa wdowy do nich nie dochodzi!
21

24

Dlatego Pan, JHWH Zastępów,
Mocarz Izraela, oświadcza:
Biada! Ulżę sobie od mych nieprzyjaciół
i pomszczę się na moich wrogach!

26

łapówkę, ( ש ַֹׁׁחדszochad).

27

prezentami, ( ַׁש ְלמֹׁנִּ יםszalmonim).

str. 6; Księga Izajasza
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I zwrócę przeciw tobie moją rękę,
i wytopię jak potażem28 twój żużel,
i usunę wszystkie twe domieszki.
26 I przywrócę ci twych sędziów jak niegdyś,
i twych radców jak na początku.
Potem nazywać cię będą grodem
sprawiedliwości,
miastem wiernym.
25

Syjon będzie odkupiony przez sąd,
a ci, którzy się na nim nawrócą,29
przez sprawiedliwość.
28 A buntownikom zagłada!
I grzesznikom wraz [z nimi].
Porzucający zaś JHWH zginą.
27

29aIz 57:5; 65:3; 66:17

Bo wstyd przyniosą im30 dęby,
których tak pragniecie,
upokorzą was gaje,
które [sobie] wybraliście,
30 bo będziecie jak dąb bez listowia
i jak ogród, w którym brak wody.
31 I mocarz będzie paździerzem,
a jego dzieło iskrą,
i spłoną obaj razem,
i zabraknie gaszącego.
29

Przyszłość góry ze świątynią PANA

2

1Słowo,

które widział Izajasz, syn Amosa, co do Judy i
Jerozolimy:

28

Potaż, węglan potasu, krystaliczna bezbarwna substancja używana do
wyrobu szkła, środków piorących, stosowana w farbiarstwie.

29

a ci, którzy się na nim nawrócą, יה
ָ ( וְ ָש ֶבweszaweiha): a jej zesłańcy,
( ִּש ְביָ ּהsziwjah), por. G: αἰχμαλωσία αὐτῆς.

30

im MT 1QIsaa; wam Mss.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 7

2I stanie

się w dniach ostatecznych,a
że góra ze świątynią JHWH
będzie posadowiona na szczycie gór
i wyniesiona ponad pagórki,
i będą płynąć do niej31 wszystkie narody.b
I wyruszą liczne ludy, mówiąc:
Pójdźmy i wstąpmy na górę JHWH
i do domu Boga Jakuba,
niech nas naucza swoich dróg,
abyśmy chodzili Jego ścieżkami,
gdyż z Syjonu wyjdzie Prawo,
a Słowo JHWH z Jerozolimy.

2aLb 24:14; Pwt 4:30; Ps
87:5-7; Dn 2:28; Dz 2:17;
2Tm 3:1; Hbr 1:2; Jk 5:3; 1P
1:20; 2P 3:3; 1J 2:18; bPs
87:4; Łk 24:46-48; J 2:1921; 12:32; 1Kor 3:16; Ef
2:20-22

4

I będzie rozsądzał między narodami
i rozstrzygał dla licznych ludów,
i przekują swoje miecze na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.32
Nie podniesie [już] miecza naród na naród
i nie będą się już uczyć wojny.a

4aMi 4:1-3; Jo 3:10; Obj
20:1-6

5

Domu Jakuba! Dalej! Chodźmy w świetle JHWH!

3

Zapowiedź dnia PANA
6

7

Tak, porzuciłeś swój lud, dom Jakuba,
gdyż wypełnili [go ludzie] ze Wschodu
i czarownicy jak Filistyni,a
i z synami cudzoziemców
[wspólnie] klaszczą.33
I pełna jest jego ziemia srebra i złota,
i nie ma końca jego skarbom.
I pełna jest jego ziemia koni,
i nie ma końca jego rydwanom.

31

na nią ()עליו, Mi 4:1.

32

sierpy, ( ַׁמזְ ֵּמרֹותmazmerot), lub: noże ogrodnicze.

33

Lub: się zmawiają, Iz 2:6L.

6aKpł 19:26; Pwt 18:9-14

str. 8; Księga Izajasza
8

9

10a2Ts 1:9; Obj 6:15

10

11aMt 20:25-28; Łk 1:48-53;
1Kor 1:31

11

12

13

14
15
16
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I pełna jest jego ziemia bożków,
kłaniają się dziełu jego rąk,
temu, co uczyniły jego palce.
I poniżył się człowiek,
i spodlał rodzaj ludzki —
i nie przebacz im.34
Wejdź w skałę
i ukryj się w prochu
ze strachu przed JHWH
i przed blaskiem Jego majestatu,a35
gdy powstanie, by roztrzaskać ziemię.36
Oczy ludzkiej wyniosłości opadną
i zniży się ludzka pycha,37
i tylko JHWH będzie wywyższony
w tym dniu.a
Gdyż dzień to JHWH Zastępów
nad wszystkim pysznym i wyniosłym,
i nad wszystkim podniesionym —
to się zniży!
I nad wszystkimi cedrami Libanu,
wysokimi i wyniosłymi,
i nad wszystkimi dębami Baszanu.
Nad wszystkimi wysokimi górami
i nad wszystkimi wzniosłymi wzgórzami.
I nad każdą wysoką wieżą,
i nad każdym niedostępnym murem.
I nad wszystkimi okrętami Tarsziszu,
i nad wszystkimi przedmiotami38 zbytku.

34

nie przebacz im, ל־ת ָשא ָל ֶהם
ִּ א,
ַׁ lub: nie oszczędzaj ich.

35

i przed blaskiem Jego majestatu, ּומ ֲה ַׁדר גְ אֹׁנֹו.
ֵּ

36

gdy powstanie, by roztrzaskać ziemię G, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν,
בקומו לערץ הארץ, brak w MT.

37

pycha, רּום.

38

przedmiotami, ( ְש ִּכיֹותsechijjot), hl, znaczenie niepewne, em. na ְש ִּפינֹׁת
(sefijot), statki. Wg G: nad wszelkim widokiem pięknych statków (łodzi,
gondol), ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους, Iz 2:16L.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 9

I opadnie wyniosłość człowieka,
i zniży się ludzka pycha,
i tylko JHWH będzie wywyższony
w tym dniu.
18 Bożki zaś całkowicie przeminą!
17

19

I wejdą do jaskiń skalnych
i do jam ziemnych
ze strachu przed JHWH
i przed blaskiem Jego majestatu,
gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią!

W tym dniu rzuci człowiek
swoje bożki srebrne i swoje bożki złote,
które zrobił sobie, by się kłaniać,
kretom39 oraz nietoperzom,
21 by wejść do dziur skalnych
i do rozpadlin w urwiskach
ze strachu przed JHWH
i przed blaskiem Jego majestatu,
gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią!
20

22

Zaniechajcie sobie człowieka,a
który jest tchnieniem w swych nozdrzach!
Bo za co można go uznać?
Kres świetności i powodzenia

3
2

Bo oto Pan, JHWH Zastępów,
odbierze Jerozolimie i Judzie
podporę i podpórkę40 —
wszelką podporę w chlebie
i wszelką podporę w wodzie,
bohatera i wojownika,41
sędziego i proroka, wróżbitę i starszego,
1

39

kretom, ( ֲח ַׁפ ְר ֵּפרֹותchafarperot), 1QIsaa: wg MT: ( ַׁל ְחפֹׁר ֵּפרֹותlachpor
perot): (1) do skrytki dla krów; (2) do skrytki na owoce, ל ְחפֹׁר.ַׁ

40

podporę i podpórkę, ּומ ְש ֵּענָ ה
ַׁ מ ְש ֵּען.
ַׁ

41

wojownika, איש ִּמ ְל ָח ָמה,
ִּ człowieka wojny.

22aPs 118:8; 146:3; Jr 17:5

str. 10; Księga Izajasza
3
4
5

6

7

8

9
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dowódcę pięćdziesiątki i człowieka poważnego,42
doradcę i mądrego znachora,43 i wprawnego zamawiacza.
I dam im chłopców za zwierzchników,
i kaprysy44 będą nimi rządzić.
I gnębić będzie lud — człowiek człowieka
i każdy swego bliźniego.
Porwą się — chłopiec na starszego,
a nikczemnik na poważanego.
A gdy złapie człowiek swego brata
w domu swego ojca [i powie]:
Masz suknię — zostań naszym wodzem,
a te ruiny [niech będą] pod twą ręką,
[ten] podniesie się w tym dniu i odpowie:
Nie będę [wam] pielęgniarzem,
a w moim domu ani chleba, ani sukni,
nie ustanawiajcie mnie wodzem ludu!
Bo Jerozolima zachwieje się,
a Juda upadnie,
gdyż ich język i ich czyny —
przeciw JHWH,
by buntować się na Jego
chwalebnych oczach.
Wygląd ich twarzy świadczy przeciwko nim,
a swój grzech jak Sodoma rozgłaszają,
nie skrywają.
Biada ich duszy!
Bo przygotowali sobie nieszczęście!

10

Powiedzcie sprawiedliwemu, że dobrze,
że owoc swych uczynków spożyją!45

42

człowieka poważnego, ּונְ שּוא ָפנִּ ים, idiom: [człowieka] podniesionej twarzy.

43

znachora, ח ַׁכם ֲח ָר ִּשים,
ֲ lub: (1) rzemieślnika, por. G, σοφὸν ἀρχιτέκτονα;
(2) znawcę znaków, wróżbitę.

44

kaprysy, לּולים
ִּ ת ֲע.
ַׁ

45

Wg G: Mówią: Zwiążmy sprawiedliwego, bo jest nam niewygodny —
dlatego owoc własnych czynów zdobędą, εἰπόντες δήσωμεν τὸν δίκαιον

Przekład dosłowny
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Księga Izajasza, str. 11

Biada bezbożnemu! Źle!
Gdyż zapłatę [za dzieła] jego rąk
mu wymierzą!

Ludu mój! Jego ciemięzcy, dzieci
i kobiety46 nim rządzą!
Ludu mój! Twoi przewodnicy cię zwodzą,
i drogę twoich ścieżek pogmatwali.
13 JHWH stanął do rozprawy
i stoi, aby sądzić ludy.47
14 JHWH przychodzi na sąd
przeciw starszym swojego ludu i jego książętom:
To wy zrabowaliście winnicę,
łup [zdobyty na] ubogich jest w waszych domach!a
15 Co wam z tego, że miażdżycie mój lud,
a oblicza ubogich rozgniatacie? —
oświadczenie Pana JHWH Zastępów.48
12

I powiedział JHWH:
Ponieważ pysznią się córki Syjonu
i chodzą z wyciągniętą szyją,
i uwodzą oczami,
chodzą drobnymi kroczkami
i pobrzękują swoimi nogami,
17 Pan dotknie świerzbem głowy49
córek Syjonu
i ich krocze50 JHWH obnaży.
16

ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν τοίνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν
φάγονται.
46

kobiety, ( נָ ִּשיםnaszim), lub: wierzyciele, ( נ ִֹּׁשיםnoszim), por. G: domagający się zwrotu, ἀπαιτοῦντες.

47

ludy, ‘( ַׁע ִּמיםammim), raczej: swój lud, por. G: λαὸν αὐτοῦ.

48

oświadczenie Pana JHWH Zastępów: brak w G.

49

głowy, tj. koki (pięknie uczesane głowy), ( ָק ְדקֹׁדqodqod).

50

krocze, ( פֹׁתpot), lub: (1) czoło, Iz 3:17L; (2) gniazdo zawiasów, 1Krl
7:50.

14aKpł 19:13; Prz 22:22

str. 12; Księga Izajasza
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tym dniu usunie Pan ozdobę: obróżki i diademy, i półksiężyce. 19Kolczyki i naramienniki, i zasłonki, 20zawoje i łańcuszki, i przepaski, flakoniki51 i amulety, 21pierścionki i kolczyki do
nosów, 22odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki,
23lusterka i halki, turbany i szale.
18W

Zamiast zapachu będzie smród,
a zamiast pasa — sznur,
zamiast starannych splotów — łysina,
a zamiast bogatej sukni — przepaska z włosiennicy,
zamiast piękna — [wypalone] piętno.52
25 Twoi mężczyźni padną od miecza,
a twoi mocarze — w walce.
26 I będą płakać i zawodzić jej bramy,
i ogołocona siedzieć będzie na ziemi.
24

1aWj 21:10; b2Sm 12:28
2aPs 132:17; Iz 11:1; Jr 23;5;
33:15; Za 3:8; 6:12; b2Krl
19:30, 31; Iz 10:20; 37:31,
32; Ne 1:2, Ezd 9:13, 14;
9:15; Ab 17; Jo 3:5
3aAb 17; bGa 4:26; Hbr
12:22; Obj 3:12; 21:2, 10

4

I uchwyci się siedem kobiet
jednego mężczyzny w tym dniu,
mówiąc: Będziemy jadły własny chleb
i przywdziewały własną suknię,a
niech tylko twoje imię będzie nad nami
wzywane,b
zdejmij z nas naszą hańbę!
1

51

flakoniki, ּוב ֵּתי ַׁהנֶ ֶפש
ָ (uwate nannefesz), idiom: domki duszy (l. tchnienia).

52

zamiast piękna — [wypalone] piętno, י־ת ַׁחת י ִֹּׁפי
ַׁ כ:
ִּ (1) traktowane jest jako
forma ( ְכוִּ יָ הkewijjah), por. Wj 21:25; (2) tak, zamiast piękna — wstyd, כי
 תחת יפי בשת1QIsaa.
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Księga Izajasza, str. 13

Latorośl PANA i przyszłe oczyszczenie
J 16:8; Kol 1:13tym dniu Latorośl JHWHa53 stanie się ozdobą i chwałą, 414;ŁkHbr3:16;
10:10-14
b
5
Wj
13:21-22;
14:19, 24;
a owoc ziemi chlubą i koroną54 ocalonych 55 Izraela.56 3I będzie 40:34-38; Lb 9:15-23;
Wj
Iz 54:4-8; Obj
ocalony na Syjonie i oszczędzony w Jerozolimie nazwany świę- 40:34-35;
21:9-11, 22-27
tyma — każdy wpisany dla życia w Jerozolimie.b57
a

2W

a

b

Pan58 zmyje brud59 córek Syjonu60 i spłucze [plamy] krwi
Jerozolimy z jej wnętrza, w duchu sądu i w duchu wypalenia,a61
5wówczas stworzy JHWH nad całym obszarem góry Syjon i
nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, i dym, a blask płomienia ognia w nocy,a gdyż chwała będzie osłonąb62 ponad wszyst4Gdy

53

Latorośl JHWH, ( ֶצ ַׁמח יְ הוָ הtsemach JHWH): (1) Wyrażenie odnosi się do
królewskiego potomka (Jr 23:5; 33:15; Za 3:8; 6:12). (2) Wyrażenie odnosi się do urodzaju (Lb 13:20, 26; Pwt 1:25; Ps 65:10), również w okresie ostatecznej odnowy (Iz 30:23-24; 32:20; Jr 31:12; Ez 34:26-29; Am
9:13-14).

54

Lub: upiększeniem.

55

ocalonych Izraela, יטת יִּ ְש ָר ֵּאל
ַׁ ל ְפ ֵּל,ִּ lub: ocalonych (l. uratowanych, l.
resztki, zob. Iz 10:20; 37:31) przez ucieczkę (np. z Asyrii, zob. 2Krl
19:30, 31; Iz 37:31, 32; lub z Babilonu, zob. Ne 1:2, Ezd 9:13, 14; 9:15,
por. Ez 14:22, lub od wyroku, zob. Iz 4:2, Ab 17, Jo 3:5).

56

1QIsaa dodaje: i Judy, ויהודה.

57

zapisani ku życiu w Jerozolimie G, οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ιερουσαλημ.

58

JHWH Tg.

59

brud, ( צ ָֹׁאהtso’ah), odnosi się też do wymiocin w Iz 28:8, niegodziwości
Iz 4:4; Prz 30:12, do kału ludzkiego w 2Krl 18:27; Iz 36:12.

60

synów i córek Syjonu G, τῶν υἱῶν καὶ τῶν θυγατέρων Σιων.

61

w duchu sądu i w duchu wypalenia, רּוח ָב ֵּער
ַׁ ּוב
ְ רּוח ִּמ ְש ָפט
ַׁ ב,
ְ lub: w powiewie (l. w duchu, l. tchnieniem) sądu i w powiewie (l. w duchu, l.
tchnieniem) wypalenia (l. zniszczenia); wg G: w duchu sądu i w duchu
spalenia, ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ πνεύματι καύσεως, por. Hbr 6:8. W
1QIsaa występuje  סערzamiast בער, co przemawiałoby za znaczeniem:
powiewem sądu i powiewem burzy. (Powiew burzy, רוח סערה, zob. Ps
107:25; 148:8).

62

Lub: baldachimem.

str. 14; Księga Izajasza
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kim63 6i namiotem, by za dnia64 być cieniem od upału oraz
ukryciem i schronieniem przed ulewą i deszczem.
Pieśń o winnicy
1aWj 15:17; Ps 80:9-13; Pnp
8:12; Jr 2:21; 12:10; Oz
10:1; Mt 21:33; Mk 12:1; Łk
20:9; J 15:1

5
2

1

Zaśpiewam mojemu ukochanemu65
miłosną pieśń mego ukochanego
o jego winnicy.a

Mój ukochany miał winnicę
na urodzajnym narożu.66
Przekopał ją67 i oczyścił z kamieni,
i zasadził w niej szlachetne szczepy.
I wybudował pośród niej wieżę,
wykuł w niej również prasę
i oczekiwał, że wyda [dorodne] winogrona,
a wydała nic niewarte68 owoce.

3

Teraz więc, mieszkańcy69 Jerozolimy
i wy, mieszkający w Judzie,
rozsądźcie pomiędzy Mną a moją winnicą!

63

I przyjdzie ( ובאzamiast )וברא. I przyjdzie, i stanie się tak, że cały obszar
góry Syjon i wszystko, co ją otacza, zacieni chmura za dnia i niczym
dym, i niczym blask płonącego ognia w nocy. Całą chwałą będzie okryte
G, καὶ ἥξει καὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιων καὶ πάντα τὰ περικύκλῳ
αὐτῆς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνοῦ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς
καιομένου νυκτός πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται.

64

Brak w 1QIsaa: i dym, a blask płomienia ognia w nocy, gdyż nad wszystkim chwała będzie osłoną i namiotem, by za dnia. Raczej błąd skryby,
pominięcie bowiem łączy się z występowaniem tego samego słowa יומם.

65

Lub: przyjacielowi.

66

Między narożem a winnicą istnieje w gra słów: ( ֶכ ֶרם — ֶק ֶרןqeren —
kerem). Tylko w tym miejscu SP pagórek, zbocze lub wzgórze opisane
jest jako róg. Może chodzić o obszar w kształcie rogu przypominający
ziemię Izraela.

67

Lub: ogrodził ją, por. G, καὶ φραγμὸν περιέθηκα.

68

nic niewarte, ( ְב ֻא ִּשיםbe’uszim), lub: kwaśne, dzikie, cuchnące.

69

mieszkańcy,  יושבי1QIsaa. Wg MT lp.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 15

4

Co jeszcze należało uczynić mej winnicy,
a czego jej nie uczyniłem?
Dlaczego oczekiwałem, że wyda [dorodne] winogrona,
a wydała70 nic niewarte owoce?

5

Otóż teraz chcę wam ogłosić,
co Ja uczynię mojej winnicy:
Rozbiorę jej płot i będzie na spasienie,
rozwalę jej mur i będzie na podeptanie.
Wystawię ją na zniszczenie:
Nie będzie przycinana
i [nie będzie] pielona,
lecz porośnie cierniem i ostem.
I rozkażę obłokom,
by nie spuszczały na nią deszczu.

6

7

Tak, winnicą JHWH Zastępów jest dom izraelski,
a Judejczycy sadzonką Jego rozkoszy.
Oczekiwał prawa, a oto rozlew71 [krwi];
sprawiedliwości, a oto krzyk.72
Biada niegodziwym!

8

9

Biada tym, którzy przyłączają dom do domu
i pole dodają do pola,
że już nie ma wolnego miejsca,
i doszło do tego, że tylko wy sami
rozsiedliście się w środku tej ziemi!a
W moich uszach [usłyszałem] JHWH Zastępów:
Czy wiele domów nie ulegnie spustoszeniu?
Czy wielkie i piękne nie będą bez mieszkańca?

70

wydała, ( וַׁ יַׁ ַׁעשwajja‘as): przyniosła,  וישה1QIsaa.

71

rozlew, ( ִּמ ְש ָפחmispach), hl, znaczenie niepewne.

72

W hbr. gra słów: ( וַׁ יְ ַׁק ו ְל ִּמ ְש ָפט וְ ִּהנֵּ ה ִּמ ְש ָפח ִּל ְצ ָד ָקה וְ ִּהנֵּ ה ְצ ָע ָקהwajqaw lemiszpat, wehinneh mispach; litsdaqah, wehinneh tse‘aqah), w rodzaju:
oczekiwał [zalewu] prawa, a oto rozlew [krwi] (l. bezprawie, por. G
ἀνομία); sprawiedliwości, a oto rażące okropności.

8aKpł 25:23; Lb 26:55;
33:54; 1Krl 21:1-3; Am 3:15

str. 16; Księga Izajasza
10

Bo dziesięć jarzm73 winnicy wyda jeden bat,74
a chomer75 ziarna wyda [tylko] efę.76

11

Biada tym, którzy od wczesnego rana
gonią za trunkiem,77
[a] do świtu rozpala ich wino.
I jest cytra i lutnia,78 tamburyn i flet,
i wino na ich ucztach,
lecz na dzieło JHWH nie patrzą
i czynów Jego rąk nie widzą.
Dlatego pójdzie w niewolę mój lud —
z powodu braku poznania.
Jego szlachetnych mężczyzn79 dotknie głód,
a jego pospólstwo uschnie z pragnienia.
Dlatego szeola rozwarł swą gardziel
i rozdziawił swą paszczę bez miary,
i wpadnie w nią jej przepych i jej pospólstwo,
i jej zgiełk, i jej [wrzaski] na wiwat.
I zostanie upokorzony śmiertelnik, i uniży się człowiek,
a oczy wyniosłych będą pospuszczane.
Lecz JHWH Zastępów wywyższy się przez sąd,
Święty Bóg uświęci się przez sprawiedliwość.
Wtedy jagnięta paść się będą jak na swym pastwisku,
a pustkowia bogatych przechodnie80 spasą.

12

13

14aPs 88:3-6; 141:7; Prz
9:18; Iz 14:15; 38:18

Przekład dosłowny

14

15
16
17

18

Biada ściągającym winę sznurami marności,
a grzech niczym powrozami wozów,

73

Tj. 5,8 ha, zob. 1Sm 14:14.

74

Tj. 40 l.

75

Tj. 400 l.

76

Tj. 40 l.

77

Lub: piwem.

78

Lub: harfa.

79

mężczyzn, ( ְמ ֵּתיmete), em. na ( ִּמ ֵּתיmite): jego szlachetni pomrą z głodu.

80

przechodnie, ( גָ ִּריםgarim), em. na koziołki l. owce, ( גְ ַׁדיִּ םgedaim): a
pustkowia bogatych spasą koziołki.

19a2P 3:3-4
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Księga Izajasza, str. 17

19

powtarzającym: Niech przyśpieszy,
niech ponagli swe dzieło,
abyśmy [je] zobaczyli —
niech się zbliży, niech nadejdzie
zamysł Świętego Izraela
i niech go poznamy!a

20

Biada nazywającym zło dobrem,
a dobro — złem;
zamieniającym ciemność w światło,
a światło — w ciemność,
zamieniającym gorycz w słodycz,
a słodycz — w gorycz.a

20aMt 12:24; J 8:44; 2Ts
2:11

21

Biada mądrym we własnych oczach
i we własnym mniemaniu rozumnym!a

21aPrz 26:12; 28:11

22

Biada bohaterom w piciu wina
i mistrzom w mieszaniu trunku,
23 usprawiedliwiającym bezbożnego za łapówkę
i odmawiającym sprawiedliwości sprawiedliwym!a
24 Dlatego jak pożera słomę język ognia
i plewa znika w płomieniu,81
ich korzeń będzie jak zgniły,
a ich kwiat uleci jak pył,
gdyż odrzucili Prawo JHWH Zastępów
i odtrącili postanowienie82 Świętego Izraela.
25 Dlatego zapłonął gniew JHWH na Jego lud
i wyciągnął przeciwko niemu swą rękę, i uderzył go,
i zadrżały góry, i były ich trupy
jak flaki pośrodku ulic.
Mimo to nie ustał Jego gniew,
a Jego ręka pozostaje wyciągnięta.

81

plewa w płomieniu, ( וַׁ ֲח ַׁשש ֶל ָה ָבהwachaszasz lehawah): ogień płonący,
 ואש לוהבת1QIsaa.

82

postanowienie, ’( ִּא ְמ ָרהimrah) (Ps 12:7; 18:31; 105:19), wypowiedź (Rdz
4:23), mowa (Pwt 32:2; Iz 28:23; 32:9), obietnica (Pwt 33:9).

23aKpł 19:15; Pwt 16:19; Prz
1:18-19; Am 5:12; Mi 3:11;
Za 8:16

str. 18; Księga Izajasza
26

27

28

29

30
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I da sygnał narodom z daleka,83
i gwizdem zwabi go z krańców ziemi,
a oto [ten] przybędzie niezwłocznie i szybko.
Nikt w nim nie jest zmęczony, nikt się nie potyka,
nikt nie jest znużony i nikt nie zaspany.
Nikomu nie rozluźnia się pas na biodrach
ani nie pęka rzemyk u obuwia!
Jego strzały są ostre,
wszystkie jego łuki napięte,
kopyta jego koni uchodzą za krzemień,84
a jego koła — jak huragan.
Jego ryk jak u lwa
i ryk85 jak u lwiąt!
Warknął i porwał łup!
I uniósł — i nie było ratującego!
I zahuczy nad nim w tym dniu
niczym huk morza!
Gdy spojrzeć na ziemię —
oto przerażająca ciemność
i światło przyćmione jej chmurami.86

83

narodom z daleka, ( ַׁלגֹויִּ ם ֵּמ ָרחֹוקlagoim merachoq), raczej: (1) narodowi
z daleka, ( ְלגֹוי ֵּמ ָרחֹוקlegoi merachoq), lub (2) narodowi z odległego
miejsca, ( ְלגֹוי ִּמ ֶמ ְר ָחקlegoj mimmerachoq), zob. Jr 5:15.

84

jak krzemień, ( ַׁכ ַׁצרkatstsar): jak skała,  כצור1QIsaa.

85

i ryk, ketiw ( וְ ָש ַׁאגwesza‘ag): i ryczy, qere ( יִּ ְש ַׁאגjisz’ag).

86

jej chmurami, יה
ָ יפ
ֶ ( ַׁב ֲע ִּרba‘arifejha).
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Księga Izajasza, str. 19

Posłanie Izajasza
a

b

2Krn 26; Iz 52:13; 57:15;
roku śmierci króla Uzjaszaa87 widziałem Pana siedzą- 1Hbr
9:24; Obj 4:1-4
b
cego na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg Jego szaty
wypełniał świątynię.c 2Ponad Nim stały serafy.88 Każdy z
nich miał po sześć skrzydeł:89 dwoma zakrywał swoją
twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał.

6

1W

3I wołał

c

jeden do drugiego:90

Święty, Święty, Świętya91 jest JHWH Zastępów!
Pełna jest cała ziemia Jego chwały!b

3aIz 1:4; Obj 4:8; bWj 16:7,
10; 40:34-35; Lb 14:21; 1Krl
8:11; Ps 72:19; Ha 2:14; Iz
11:9, 10; 35:2; 40:5; 58:8;
59:19; 60:1-2; 66:18

4Na

ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a dom
napełnił się dymem. 5I powiedziałem:
Biada mi! Zginąłem!a92
Bo jestem ja człowiekiem nieczystych warg
i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg,
a moje oczy widziały Króla, JHWH Zastępów.

5aRdz 32:30; Wj 33:20; Iz
33:14

przyleciał do mnie jeden z serafów, a w ręku miał rozżarzony 6 Kpł 1:4
węgielek, który szczypcami zabrał z ołtarza,a 7i dotknął mych
ust i powiedział:
a

6I

Oto dotknęło to twoich warg
i usunięta jest twoja wina,
a twój grzech jest zakryty.
8I usłyszałem głos

Pana mówiącego:

87

Tj. ok. 740 r. p. Chr. (inne podawane daty: 742, 736), Iz 6:1 L.

88

Seraf, ( ָש ָרףsaraf), serafy, ( ְש ָר ִּפיםserafim), czyli: płonący. Słowo to
odnosi się też do jadowitych węży w: Lb 21:6; Pwt 8:15; Iz 14:29; 30:6.
Wg G: Serafy stały wokół Niego, εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ.

89

W 1QIsaa brak powtórzenia wyrażenia sześć skrzydeł.

90

I wołały jeden do drugiego 1QIsaa, וקראים זה אל זה.

91

W 1QIsaa występuje dwukrotne Święty.

92

Lub: Biada mi, że zamilkłem!

str. 20; Księga Izajasza
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Kogo poślę?
I kto nam93 pójdzie?
I odpowiedziałem:
Oto jestem, poślij mnie!
9I powiedział:

10aPs 81:12-13; Iz 3:9; 29:910; Mt 13:14-15; J 12:39-40;
Dz 28:25-27; Rz 11:7-10; 1P
2:8

Idź i mów do tego ludu:
Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie,
i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie!
10 Znieczul94 serce tego ludu,
obciąż jego uszy, zasmaruj jego oczy,95
by nie widział swymi oczami i nie słyszał uszami,
i swym sercem96 nie pojął, nie zawrócił i nie ozdrowiał!a
11I powiedziałem:

Do kiedy, Panie? I odpowiedział:

Dopóki nie opustoszeją
miasta pozbawione mieszkańców,
domy pozbawione ludzi,
a kraj nie będzie pustkowiem.
12 I JHWH usunie ludzi daleko,
i wielką pustką97 zionąć będzie z tej ziemi.
13 I choć zostałaby w niej jedna dziesiąta,
i wróciła — to ulegnie98 zniszczeniu99
jak terebint lub jak dąb,

93

nam, ( ָלנּוlanu): do tego narodu G, πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον.

94

Lub: Otłuść l. Otocz tłuszczem.

95

Zostało bowiem otłuszczone serce tego ludu i uszami swymi z trudnością
słuchali, i swoje oczy zamknęli G, ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ
τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
ἐκάμμυσαν.

96

sercem: w sercu 1QIsaa, בלבבו.

97

Lub: wielkim opuszczeniem l. opustoszeniem.

98

i wróciła — to ulegnie lub: to powtórnie ulegnie, pod. G: πάλιν ἔσται εἰς
προνομὴν.

99

Lub: spaleniu.
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Księga Izajasza, str. 21

z którego przy ścięciu został tylko pień.100
Świętym nasieniem jest jego pień.101
Znak dla Achaza

7

1I

a

2Krl 16:5-9; 2Krn 28:5-21;
stało się za dni Achaza,a102 syna Jotama, syna Uzjasza, 12Krl
15:25; 2Krl 16:5;
2Krn
króla judzkiego, że wyruszył Resin,103 król Aramu, i Pe- 28:5-8
kach,b104 syn Remaliasza,105 król Izraela, przeciw Jerozolimie, na wojnę przeciwko niej, lecz nie mógł jej zdobyć.c

gdy doniesiono domowi Dawida: Sprzymierzył się Aram z
Efraimem,106 zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą
drzewa w lesie od wiatru.
2A

powiedział JHWH do Izajasza: Wyjdź Achazowi na
spotkanie, ty i Szear-Jaszub,107 twój syn, przy końcu kanału
Górnego Stawu, na trakcie Pola Folusznika.108 4I powiedz mu:
Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce
niech nie mięknie z powodu tych dwóch niedopałków głowni
dymiących, gdy wrze gniewem Resin z Aramem i syn Remalia3Wtedy

100 Klęski spadały na Judę etapami: w 701 r. p. Chr. Asyryjczycy spustoszyli

kraj, a w pierwszym ćwierćwieczu VI w. p. Chr. Babilon zakończył byt
narodowy Judy.
101 pień, ( ַׁמ ֵּצ ָבהmatstsewah). Wg 1QIsaa: jak terebint lub jak dąb aszery,/

który, zwalony, jest pomnikiem wyżyny (tj. miejsca kultu wyżynnego) —
nasienie Świętego jego pomnikiem, כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה
זרע הקודש מצבתה. Słów: Świętym nasieniem jest jego pień, brak w G.
102 Tj. ok. 735 r. p. Chr.; panował w latach 735-715 (?), Iz 7:1L.
103 Resin, ( ְר ִּציןretsin), czyli: wiosna, lub: ֹׁ ר ְצין,ַׁ przyjemny (740-733 r. p.

Chr.), lennik Tiglat-Pilesera III, w 735 r. p. Chr. przewodził buntowi
przeciw supremacji Asyrii.
104 Pekach, ( ֶפ ַׁקחpeqach), czyli: otwarcie (oczu?) lub: kwiat brzoskwini?
105 Remaliasz, ( ְר ַׁמ ְליָ הּוremaliahu), czyli: ozdobiony przez JHWH l. JHWH

jest ozdobą. Wg 1QIsaa רומליה.
106 Lub: Aram obozuje na [ziemi] Efraima.
107 Szear-Jaszub, ( ְש ָאר יָ שּובsze’ar jaszuw), czyli: reszta powróci.
108 Prawdopodobnie przy źródle Gichon w dolinie Cedronu.

b

c

str. 22; Księga Izajasza
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sza. 5A ponieważ Aram,109 Efraim i syn Remaliasza uknuli
przeciwko tobie zło, mówiąc: 6Wyruszmy na Judę i zastraszmy
ją, podzielmy ją między siebie110 i ustanówmy w niej królem
syna Tabala,111
7
8

9

12aWj 17:2, 7; Lb 14:22; Pwt
6:16; Ps 78:18, 41, 56; 95:9;
106:14

tak mówi Pan JHWH:
To się nie stanie i tak nie będzie!
Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek,
a głową Damaszku jest Resin;
i jeszcze sześćdziesiąt pięć lat,112
a Efraim, rozbity, przestanie być ludem —
stolicą zaś Efraima jest Samaria,
a głową Samarii syn Remaliasza.
Jeśli nie uwierzycie,
nie ostaniecie się!113

powiedział jeszcze JHWH do Achaza tak: 11Proś dla siebie
o znak od JHWH, twego Boga, głęboko jak w szeolu lub wysoko w górze! 12I odpowiedział Achaz: Nie będę prosił i nie będę
wystawiał JHWH na próbę.a
10I

13

Wtedy [Izajasz] powiedział:
Słuchajcie, domu Dawida:
Czy mało wam uprzykrzać się ludziom,
że uprzykrzacie się też Bogu?

109 Aram: brak w G.
110 Lub: i zdobądźmy ją dla siebie.
111 Tabal, ( ָט ְב ַׁאלtaw’al), zwokalizowane w MT jako: do niczego niezdatny,

ale przy innej wokalizacji: Bóg jest dobry!
112 Izrael został pokonany przez Asyrię po ok. 13 latach, w czasie potrzeb-

nym, by człowiek dojrzał do podejmowania wyborów moralnych (por. Iz
7:16-17), czyli w 722 r. p. Chr. Pięćdziesiąt następnych lat, do 670 r. p.
Chr., odnosi się do lat zesłania Izraela oraz zasiedlenia obszarów północnych przez ludzi sprowadzonych przez Asyryjczyków (2Krl 17:24;
Ezd 4:1-2, 10).
113 Zamiast zaufać Bogu Achaz wezwał na pomoc Tiglat-Pilesera III (Pula).

Asyryjczycy pokonali Aram, Galileę i Gilead (tzw. niewola galilejska,
2Krl 15:29; 16:1-9), ale Achaz popadł w kosztowną zależność od Asyrii.
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Księga Izajasza, str. 23

14

Dlatego sam Pan da wam znak:114
Oto panna115 pocznie116 i urodzi syna,
i nazwie117 go imieniem Immanuel.a118
15 Twaróg i miód będzie jadł
dla swego nauczenia się,119
jak odrzucać zło, a wybierać dobro.120
16 Bo zanim chłopiec121 nauczy się
odrzucać zło, a wybierać dobro,
opuszczona będzie ziemia,
przed której obu królami ty drżysz.
17 Sprowadzi JHWH na ciebie i na twój lud,
i na dom twojego ojca
dni, jakich nie było od dnia,
gdy Efraim odpadł od Judy122 —
[to jest] króla Asyrii!

114 Znak może ozn. zdarzenie o szczególnym znaczeniu (np. Iz 8:18; 19:20;

20:3; 37:30; 55:13; 66:19), w tym cud (Iz 38:7-8, 22).
115 panna, ‘( ַׁע ְל ָמהalmah), młoda dojrzała kobieta, niezamężna lub nowo

poślubiona, może odnosić się do dziewicy (Rdz 24:16, 43; Wj 2:8), wg
G: dziewica, παρθένος. Być może rodzajnik określony przed słowem
panna, ה ַׁע ְל ָמה,
ָ odnosił się do obecnej w czasie spotkania kobiety.
116 panna pocznie, ( ָה ַׁע ְל ָמה ָה ָרהpor. Sdz 13:5-7) lub: (1) oto brzemienna

panna (por. 1Sm 4:19); (2) panna jest w ciąży (por. Rdz 16:11; 38:24;
2Sm 11:5).
117 Imiona nadawały matki, ale również ojcowie, zob. Rdz 16:15; 29:31-

30:24; 35:18; Sdz 8:31; 13:24; Rt 4:17; 1Sm 1:20.
118 Immanuel, נּואל
ֵּ ‘( ִּע ָמimmanu’el), czyli: z nami Bóg.
119 Lub: do [czasu] swego nauczenia się.
120 Masłem i miodem żywić się będzie, [a] zanim pozna lub polubi zło,

wybierze dobro G, βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ
προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν.
121 Podobnie jak w przypadku panny, chłopiec posiada rodzajnik określony

()הנַׁ ַׁער,
ַׁ co mogłoby znaczyć, że chodzi nie o Immanuela, a na przykład o
Szear-Jaszuba.
122 Efraim odpadł od Judy ok. 930 r. p. Chr., czyli od ok. 200 lat.

14aRdz 3:15; 2Sm 7:12-16;
Iz 8:8, 10; 5:6-6; 11:1-10; Mt
1:23; Łk 1:34-35

str. 24; Księga Izajasza
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I stanie się w tym dniu,
że gwizdnie JHWH na muchę,123
która jest na krańcach rzek Egiptu,124
i na pszczołę, która jest w ziemi Aszur,
19 i przybędą, i spoczną one wszystkie
w jarach rzecznych i w urwiskach skalnych,
i na wszystkich krzakach ciernistych,125
i na wszystkich wygonach.126
18

20

W tym dniu ogoli Pan
brzytwą wynajętą za Rzeką127 —
królem Asyrii,
głowę i włos na nogach,
a także brodę usunie.

I stanie się w tym dniu,
że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce.
22 I stanie się, że z powodu obfitego udoju mleka
żywić się będzie twarogiem!128
Tak, twaróg i miód będzie jadł
każdy, kto zostanie zostawiony w tej ziemi.
21

I będzie w tym dniu
każde miejsce, gdzie rosło
tysiąc krzewów winnych
w [cenie] tysiąca srebrników,
[porosłe] cierniem i ostem.
24 Ze strzałami i z łukiem przychodzić tam będą,
bo cierń i oset będzie w całej tej ziemi.
23

123 Hieroglifem ozn. Górny Egipt była pszczoła, Iz 7:18 L.
124 Tj. odnóg rzeki Nil. Być może chodzi o etiopskiego faraona Pi (730-716

r. p. Chr.), założyciela XXV dynastii, który walczył z Asyrią na ziemiach
Izraela w 720 lub 714 r. p. Chr.
125 krzaki cierniste, צּוצים
ִּ ( נַׁ ֲעna‘atsutsim), lp נַׁ ֲעצּוץ, Iz 7:19L.
126 na wszystkich wygonach, ֹללים
ִּ ( נַׁ ֲהnahalolim) lp נַׁ ֲהֹלל, hl, lub: (1) na

wszystkich cierniach, Iz 7:19L; (2) przy wszystkich wodopojach.
127 Tj. za Eufratem.
128 żywić się będzie twarogiem: brak w G.

Przekład dosłowny
25

Księga Izajasza, str. 25

I na wszystkie góry, które uprawiano motyką,
nikt tam nie przyjdzie z obawy przed cierniem i ostem,
i będą na wygon dla bydła
i na podeptanie przez owce.
Zapowiedź klęski Aramu i Samarii

8

Pwt 2:35; 3:7; 20:14; Iz
powiedział do mnie JHWH: Weź sobie wielką tablicę i 110:6;
Ez 29:19; 38:12
Pwt 17:6; 19:15; 2Krl
napisz na niej zwykłym rylcem: Szybki-łup-śpieszna- 216:10-16;
2Krl 18:2; 2Krn
grabież.a129 2Wezmę też sobie na wiarygodnych świadkó- 29:1
wa kapłana Uriaszab130 i Zachariasza,c131 syna Jeberechiaa

1I

a

b

c

sza.132
3Następnie

Wj 15:20; Sdz 4:4; 2Krl
zbliżyłem się do prorokini,a i ta poczęła, i urodziła 322:14;
2Krn 34:22; Ne 6:14
syna. I powiedział do mnie JHWH: Daj mu na imię: Szybki-łupśpieszna-grabież, 4gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać: Mój
ojcze! i: Moja matko! — poniosą bogactwo Damaszku i łup z
Samarii przed królem Asyrii.133

5I ponadto

a

JHWH powiedział do mnie jeszcze:

129 Hbr. ( ַׁמ ֵּהר ָש ָלל ָחש ַׁבזmaher szalal chasz baz). Pomijając wokalizację,

napis można rozumieć wielorako w zależności od przyjętego znaczenia
czasowników, np. (1) Ponaglił-łup-przyśpieszył-grabież; (2) Przynaglijłup-przyśpiesz-grabież; (3) Szybko-łup-śpiesznie-grabież; (4) Szybkiłup-prędka-grabież.
130 Uriasz, אּוריָ ה
ִּ (’urijjah), czyli: JHWH moim światłem.
131 Zachariasz, ( זְ ַׁכ ְריָ הzecharjah) lub ( זְ ַׁכ ְריָ הּוzecharjahu), czyli: wspomniał

JHWH.
132 Jeberechiasz, ( יְ ֶב ֶר ְכיָ הּוjewerechjahu), czyli: JHWH błogosławi.
133 Zapowiedź spełniła się w 733 r. p. Chr., kiedy to Tiglat-Pileser III naje-

chał Izrael: „Bit-Humria (Izrael) wraz z jego mieszkańcami i jego dobrami uprowadziłem do Asyrii. Obaliłem ich króla Paqha (Pekacha) i
ustanowiłem Ausi (Ozeasza) królem nad nimi”, Iz 8:4L, por. 2Krl 15:29.
Pozostało niewielkie terytorium Efraima, Iz 9:1. W 732 r. p. Chr. TiglatPileser III pokonał Damaszek, kończąc jego dwustuletnią dominację. W
ten też sposób Juda została obroniona przed siłami koalicji Efraima i
Aramu.

str. 26; Księga Izajasza
6

7

8

Przekład dosłowny

Ponieważ odrzucił ten lud
wody Sziloach134 płynące spokojnie,
a rozpływa się135 przed Resinem
i synem Remaliasza,
to oto Pan podnosi przeciwko nim
wody Rzeki, potężne i wielkie,
króla Asyrii i całą jego chwałę.
I wystąpi ze wszystkich swoich koryt,
i wyleje ze wszystkich swoich brzegów.
I wedrze się do Judy, przeleje się
i przejdzie,
sięgnie po szyję,
rozpostarte będą jego skrzydła
na pełną szerokość twej ziemi!

Immanuel!136
Łamcie się,137 ludy, i drżyjcie!138
Wsłuchajcie się wszyscy
z odległych miejsc ziemi!
Przepaszcie się i drżyjcie!
Przepaszcie się i drżyjcie!
10 Obmyślcie plan — będzie udaremniony!
Powiedzcie słowo139 —
9

10aIz 49:5; Mt 1:21-23

134 Sziloach, ֹלח
ַׁ ( ִּשsziloach), czyli: posłać. Chodzi o strumień wypływający

ze źródła Giszon i zasilający Jerozolimę ( ַׁה ֶש ַׁלחoznacza akwedukt w Ne
3:15).
135 rozpływa się, ( ָמסֹוסmasos), lub: topnieje (ze strachu). W MT występuje

jednak ( ָמשֹושmasos), raduje się, czyli: a raduje się Resinem i synem
Remaliasza. Przy takim odczycie lud, o który chodzi w w. 6, to lud Efraima, a nie Judy, a ciche wody Sziloach mogą oznaczać ugodową politykę
Achaza. W wersecie występuje ponadto kilka przypadków gry słów.
136 Lub: Z nami Bóg! MT łączy to wyrażenie z w. 8. Być może jednak sta-

nowi ono refren spinający ww. 9-10.
137 Łamcie się, ( ר ֹׁעּוro‘u), wg G: dowiedzcie się, γνῶτε.
138 Lub: bądźcie pokonane.
139 Lub: (1) Wydajcie rozkaz; (2) Postanówcie coś.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 27

a [ono] się nie stanie,
gdyż — Immanuel!a140
Wezwanie do wierności PANU
11Bo

tak powiedział do mnie JHWH, gdy mnie uchwycił za
rękę i przestrzegł mnie,141 abym nie chodził drogą tego ludu:
12

13

14

15

16

17

Nie nazywajcie sprzysiężeniem
wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem,
i jego lęk niech was nie przejmuje i nie straszy!
JHWH Zastępów — Jego miejcie za Świętego,
i niech On będzie waszym lękiem,
i On budzącym w was strach!
I będzie wam świętością
i kamieniem ciosu,
i skałą potknięcia
dla obydwu domów Izraela,
sidłem i siecią dla mieszkańców
Jerozolimy.
I potknie się u nich wielu,
i upadną, i zostaną złamani,
zostaną usidleni i schwytani!a
Zawiąż świadectwo,142
przypieczętuj Prawo143 w moich
uczniach.144

15aMt 21:43-44; Rz 9:31-33;
1P 2:8

I będę wyczekiwał Pana,
który zakrywa swe oblicze przed
domem Jakuba,
i na Niego będę czekał.145
18aHbr 2:13

140 Lub: gdyż z nami Bóg!
141 przestrzegł mnie, ( וְ יִּ ְס ֵּרנִּ יwejissereni): zawrócił mnie, ( יְ ִּס ֵּירנִּ יjesireni)

1QIsaa.
142 świadectwo, עּודה
ָ ( ְתte‘urah), lub: poświadczenie.
143 W tym kontekście może oznaczać postanowienie.
144 Lub: (1) w pouczonych przeze Mnie; (2) wśród pouczonych przeze Mnie.
145 Lub: (1) Jego będę wyglądał; (2) w Nim będę pokładał nadzieję.

str. 28; Księga Izajasza
18

19a1Sm 28:7-20; bPwt
18:10-11

Przekład dosłowny

Oto ja i dzieci, które dał mi JHWH,a
jesteśmy znakami i zwiastunami w Izraelu
od JHWH Zastępów,
Tego, który mieszka na górze Syjon.

A gdy wam powiedzą:
Radźcie się wywoływaczy duchówa146 i wróżbitów,
ćwierkających i szemrzących [zaklęcia],
czy lud nie ma się radzić swojego Boga?b147
W sprawie żywych — umarłych?
20 Do Prawa i do świadectwa!148
Jeśli nie — będą mówić według tego słowa,
w których nie ma jutrzenki.149
21 I będzie wędrował po niej utrudzony i głodny —
a gdy będzie wygłodzony, będzie gniewny,150
i będzie przeklinał swego króla i swego Boga,151
i spoglądał w górę.
22 A gdy spojrzy na ziemię152 —
oto udręka i pomroka,
ciemność,153 przygnębienie
i pogrążenie w mroku.
19

Narodził się Syn!
23

Lecz nie będzie ciemności dla tej,

23aMt 4:15-16

146 wywoływaczy duchów, ’( אֹׁבֹותowot):  אֹובodnosi się do pomieszczenia

służącego do wywoływania duchów. Wróżka z Endor była właścicielką
takiego pomieszczenia,  ַׁב ֲע ַׁלת־אֹוב, 1Sm 28:7.
147 Lub: swoich bogów.
148 Lub: Do postanowienia i do objawienia! (które właśnie zostało podane).
149 jutrzenki, ( ַׁש ַׁחרszachar), lub: czerni, zaczernienia, magii (?); wg G:

łapówki, δῶρα, ( ש ַֹׁׁחדszochad).
150 będzie gniewny, ( ִּה ְת ַׁק ַׁצףhitqatstsaf):  יתקצף1QIsaa.
151 Lub: złorzeczył swemu królowi i swemu Bogu (l. swoim bogom).
152 na ziemię, ל־א ֶרץ
ֶ א:
ֶ na tę ziemię,  ואל הארץ1QIsaa.
153 Lub: ponurość.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 29

która miała zgryzotę.
Jak czas przeszły
sprowadził hańbę
na ziemię154 Zebulona i ziemię155 Naftalego,156
tak późniejszy okryje chwałą
Drogę Morską,
Zajordanie oraz Galileę Narodów.a157

9
2

3

Lud chodzący w ciemnościa
ujrzał wielkie światło,b
mieszkańcy ziemi cienia śmierci158 —
światło zabłysło nad nimi.c
Powiększyłeś mu naród,a159
rozbudziłeś radość,
radować się będą przed Tobą
niczym radością wśród żniw,
tak jak cieszą się przy swym podziale łupu.
Gdyż jarzmo jego ciężaru
i drzewce z jego ramienia,
kij jego poganiacza
złamałeś jak w dniu [pokonania] Midianu.a160
1

154 na ziemię, ’( ַׁא ְר ָצהartsah): ziemię,  ארץ1QIsaa.
155 na ziemię, ’( ַׁא ְר ָצהartsah): ziemię,  ארץ1QIsaa.
156 Zebulon zajmował obszary na pd od Galilei. Naftali zaś terytoria najbar-

dziej wysunięte na północ. Znaczenie obu plemion malało od czasów Sędziów. Czas przeszły może odnosić się do inwazji asyryjskiej w 734-733
r. p. Chr., zob. 2Krl 15:29; 1Krn 5:6.
157 Asyryjczycy, którzy utworzyli z tych obszarów nową prowincję, nazywa-

li je: Dor, Megiddo i Gilead, Iz 8:23L.
158 cienia śmierci, ( ַׁצ ְל ָמוֶ תtsalmawet), rewokalizowane na ciemności, ַׁצ ְלמּות

(tsalmut). por. G σκιᾷ θανάτου.
159 mu naród, ( ַׁהגֹוי לֹוhaggoi lo), em. na ילה
ָ ִּ( ַׁהגhaggilah), wesele BHS. Wg

G: większość ludu, którą sprowadziłeś w Twojej radości, będzie się cieszyć przed Twoim obliczem, jak ci, którzy cieszą się w żniwa, i w taki sam
sposób, jak ci, którzy dzielą łupy, τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ὃ κατήγαγες ἐν
εὐφροσύνῃ σου καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι
ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα.
160 Midiam,  מדים1QIsaa.

1aJ 3:19-20; bJ 1:5, 8-9; 8:12;
9:5; cMt 4:16; Łk 1:79

2aIz 26:15; 49:20-21; 54:1-5;
66:7-14

3aSdz 7:1-8:21

str. 30; Księga Izajasza
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4aPs 46:10; Iz 2:4

4

Bo każdy but stąpającego161 w zgiełku
i suknia uwalana we krwi
będzie na spalenie, na pożywkę dla ognia.a

5aPwt 10:17; Ne 9:32; Iz
10:20-21; Jr 32:18; bJb
29:16; Ps 103:13; Iz 22:21;
63:16; 64:8; cIz 2:4; 11:6-9;
42:4; 49:7; 52:15; J 16:33

5

6aŁk 1:32-33; Rz 3:26; Ef
1:20-22; bJ 1:14; Kol 2:9

6

Tak! Chłopiec nam się narodził!
Syn jest nam dany!
I spocznie władza na Jego ramieniu,
i nazwą Go:162
Cudowny Doradca,163
Bóg Mocny,a
Ojciec Odwieczny,b
Książę Pokoju.c
Rozszerzaniu się164 władzy
i pokoju nie będzie końca
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
aby je utrwalić
i aby je oprzeć

161 Lub: (1) stąpający w zgiełku (bitwy); (2) wywołujący stąpaniem trzęsie-

nie (ziemi), ל־סאֹון ס ֵֹּׁאן ְב ַׁר ַׁעש
ְ  ָכ.
162 nazwą Go, ( וַׁ יִּ ָק ֵּרא ְשמֹוwajjiqqare’ szemo) BHS G, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα

αὐτοῦ. Wokalizacja MT: ( וַׁ יִּ ְק ָרא ְשמֹוwajjiqra’ szemo), nazwie Go, nadaje
tekstowi co najmniej trzy znaczenia: (1) należałoby wstawić podmiot nazywający, tzn. np. [Bóg] nazwie Go…; (2) można by rozumieć, że [narodzone dziecko] nazwie Boga…; (3) Cudowny Doradca […] Ojciec
Odwieczny nazwie Go Księciem Pokoju. Wg G: Gdyż dziecko zostało
nam narodzone i syn został nam dany, na którego imieniu będzie złożona
władza. I nazwane będzie imię Jego Posłaniec Wielkiej Rady. Ja bowiem
sprowadzę pokój na władców — pokój Mu i zdrowie, ὅτι παιδίον
ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου
αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ
ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.
163 Cudowny Doradca, יֹועץ
ֵּ ( ֶפ ֶלאpela’ jo‘ets), raczej jeden tytuł (zob. Iz

25:1; 28:29), lub: (1) Cudowny jako Doradca; (2) Radzący przez cuda;
(3) Zwyciężający przez cuda Strateg lub Wódz (por. Iz 11:2; 36:5; Mi
4:9).
164 Rozszerzaniu się, ( ְל ַׁמ ְר ֵּבהlemarbeh): Wielka Mu (będzie władza) למ רבה

1QIsaa lub:  ָלמֹו )= לֹו( ַׁר ָבהBHS; Powiększona Mu (władza)  לֹו ְמ ֻר ָבהBHS:
Wielka będzie Jego władza, a pokojowi nie będzie końca.

Przekład dosłowny

Księga Izajasza, str. 31

na prawie i sprawiedliwości,
odtąd aż na wieki.a
Dokona tego
żarliwość JHWH Zastępów.b
Zapowiedź rozprawy z niegodziwością
Pan posłał Słowo165 przeciwko Jakubowi
i spadło [ono] na Izraela.
8
Lud pozna je całe,
Efraim i mieszkaniec Samarii,
którzy w pysze i z dumą w sercu mówią:
9
Cegły runęły? Zbudujemy z kamieni ciosanych.
Sykomory wycięto? Zastąpimy je cedrami!
10 Lecz JHWH wyniesie nieprzyjaciół
Resina166 ponad niego
i doda bodźca jego wrogom —
11 Aram od wschodu, a Filistynów
od zachodu167 —
i pożrą Izraela całą paszczą.
W tym wszystkim nie zawrócił Jego gniew,
a Jego ręka pozostaje wyciągnięta.168
7

Lecz lud nie zawraca do Tego, który go smaga,
i nie szuka JHWH Zastępów!a
13 Odetnie więc JHWH Izraelowi głowę i ogon,
kiść palmową i sznur z trzciny — w jednym dniu.169
14 Głową jest starszy i poważany,170
ogonem prorok — nauczyciel kłamstwa.
12

165 Słowo: wg G: śmierć, θάνατον.
166 BHS sugeruje: nieprzyjaciół jego, צ ָריו,
ָ zamiast: Resina, ( ְר ִּציןmet.), co

dawałoby: Pan wyniesie nieprzyjaciół, nieprzyjaciół jego, ponad niego.
167 Tj. od tyłu; strony świata określano stojąc z twarzą zwróconą na wschód.
168 W tym wszystkim nie ustał Jego gniew, a Jego ręka pozostaje wyciągnię-

ta, א־שב ַׁאפֹו וְ עֹוד יָ דֹו נְ טּויָ ה
ָ ֹׁ ב ָכל־זֹׁאת ל:
ְ refren ten powtarza się w Iz 9:16,
20; w G za pierwszym razem przetłumaczony jest inaczej niż za drugim i
trzecim.
169 Chodzi o upadek Izraela w 722 r. p. Chr.

12aPwt 29:22-28; Wj 34:6-7;
Iz 13:9; 42:24-25; 48:9;
63:3-6; 66:15-16; Na 1:2-3;
Rz 2:5, 8

str. 32; Księga Izajasza

Przekład dosłowny

Bo przywódcy tego ludu stali się zwodzicielami,
a prowadzeni przez nich są myleni.171
16 Dlatego Pan nie cieszy się172 z jego młodzieńców
i nie lituje się nad jego sierotami i jego wdowami,
bo każdy z nich to odstępca i niegodziwiec,
a każde usta mówią niedorzeczności.
W tym wszystkim nie zawrócił Jego gniew,
a Jego ręka pozostaje wyciągnięta.
15

Owszem, niegodziwość płonie jak ogień,
pożera cierń oraz oset —
i zaczyna płonąć w gęstwinie leśnej,
i wznosi się potężny dym.
18 W uniesieniu JHWH Zastępów
wypalona173 jest ziemia,
a lud stanie się niczym pożywka ognia,
nikt nie oszczędza swego brata.
19 Choć rozcina to, co z prawej, jest głodny,
i choć je to, co z lewej, jest niesyty —
każdy zjada ciało własnego ramienia:
20 Manasses Efraima, a Efraim Manassesa,
a obaj razem są przeciwko Judzie.
W tym wszystkim nie zawrócił Jego gniew,
a Jego ręka pozostaje wyciągnięta.
17

170 poważany: idiom: o wzniesionym obliczu, שּוא־פנִּ ים
ָ
ְ( נnesu’-fanim), zob.

2Krl 5:1.
171 myleni, ( ְמ ֻב ָל ִּעיםmewulla‘im), lub: (1) wprowadzani w błąd, l. nie wie-

dzą, co począć; (2) połykani.
172 nie cieszy się, ( לֹׁא־יִּ ְש ַׁמחlo’-jismach), co może też znaczyć: nie ma miło-

sierdzia, Iz 9:16L. Wg 1QIsaa: nie oszczędza, ( לא יחמולlo’ jachamol).
173 wypalona, ( נֶ ְע ַׁתםne‘tam), hl.

Ewangelia według św. Marka
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Ok. 55 r. po Chr.
Rzym.
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Autor:
Czas:
Miejsce:
Cel:
Temat:

Mt 3:1-12; Łk 3:1-17

Działalność Jana Chrzciciela

1
3

1Początek ewangelii
2Jak napisano

o Jezusie

Chrystusie,1

Synu Bożym.

a

w [księdze] proroka Izajasza:

Oto posyłam mojego anioła
przed Twoim obliczem,
który Ci utoruje drogę;a
głos wołającego na pustkowiu:
Przygotujcie drogę Pana;
Jego ścieżki czyńcie prostymi;a

4wystąpił

na pustkowiu Jan Chrzciciel,a2 głosząc chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów.c4 5I zaczął do niego
wychodzić cały okręg5 judzki oraz wszyscy jerozolimczycy,a a
b3

1

o Jezusie Chrystusie, εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, lub: Jezusa Chrystusa.
Tytuł Ewangelii: ευαγγελιον κατα Μαρκον A D K L W Γ Δ Θ ƒ13 1 28 33
565 700 892 1241 1424 2542 𝔪 lat; το κατα Μαρκον αγιον ευαγγελιον
209 579 (vgcl); Κατα Μαρκον  אB. Marek, Μᾶρκος, łac. Marcus, czyli:
marsowy (?); za jego autorstwem przemawia świadectwo wczesnych
Ojców Kościoła, tj. Papiasza, biskupa Hierapolis (ok. 120 r. po Chr.), i
Ireneusza (Mk 1:1L). Zwraca się uwagę na podobieństwo formy między
Mk a Dz 10:34-43.

2

Jan, Ἰωάννης, hbr. יֹוחנָ ן,
ָ czyli: JHWH jest łaskawy.

3

chrzest opamiętania, βάπτισμα μετανοίας, to chrzest wewnętrznego
przełomu, oparty na opamiętaniu, będący potwierdzeniem szczerego odwrócenia się od zła. Lub: głosił potrzebę zanurzenia w wodzie na znak
szczerego odwrócenia się od zła.

4

dla odpuszczenia grzechów, tj. skutkujący odpuszczeniem grzechów i
zaznaczający dostąpienie odpuszczenia.

5

okręg, χώρα, lub: okolica, ziemia.

1aMt 4:3; 16:16; J 1:34;
20:31; 1J 5:12, 20
2aMl 3:1; Mt 11:10; Łk 7:27
3aIz 40:3; Mt 3:3; J 1:23
4aJ 1:6; bDz 1:5, 22; 10:37;
11:16; 13:24; 18:25; 19:3-4;
c
Mt 26:28; Łk 1:77; 24:47;
Dz 2:38; 10:43
5aMt 3:5-6; bDz 19:18
6a2Krl 1:8; bKpł 11:22; cWj
3:8; 1Sm 14:25-27

Przekład dosłowny

str. 2; Ew. Marka

wyznający swoje grzechyb byli przez niego chrzczeni6 w rzece
Jordan.7 6Jan zaś ubrany był w sierść wielbłąda, skórzany pasa
miał na biodrach, a żywił się szarańcząb8 oraz dzikim miodem.c9
7aMt 3:11; J 1:15, 27; Dz
13:25; 19:4
8aJ 1:26, 33; Dz 1:5, 22;
11:16; bIz 44:3; Jl 3:1; Dz
2:4; 10:45; 11:16; 19:4-6;
1Kor 12:13

7I

ogłaszał, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, ktoś,a
przed kim pochylony nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka
u sandałów. 8Ja ochrzciłem was w wodzie,a On zaś ochrzci was
w Duchu Świętym.b

Mt 3:13-17; Łk 3:21-22
9aMt 2:23; Mk 1:24; 10:47;
14:67; 16:6; J 1:45-46
10aRdz 28:17; Ez 1:1; Łk
3:22; J 1:51; Dz 7:56; 10:11;
Obj 4:1; bJ 1:32; Łk 4:18
11aMt 3:17; Mk 9:7; Łk
3:22; J 12:28; bEf 1:6;
c
Iz 42:1; Mt 12:18

Chrzest Jezusa
9I

stało się w tych dniach, że z Nazaretua w Galilei przyszedł
Jezus i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 10A w chwili,
gdy wychodził z wody, zobaczył rozdarte niebiosaa i Ducha,b
który jak gołębica zstępował do Niego. 11Z niebios rozległ się
przy tym głos:a Ty jesteś moim ukochanym Synem,b w Tobie
znalazłem upodobanie.c10

Mt 4:1-11; Łk 4:1-13
13aRdz 7:12; Wj 24:18;
34:28; 1Krl 19:8; 1Sm 17:16;
b
1Ts 3:5; Hbr 2:18; 4:15; cMt
26:53; Łk 22:43; Dz 12:15;
Hbr 1:14

Czas próby
12Natychmiast

też Duch wyrzucił Go na pustkowie. 13I był na
pustkowiu czterdzieści dni,a poddawany próbieb przez szatana.
Przebywał tam wśród zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali.c

Mt 4:18-22; Łk 5:1-11
14aMt 4:12; 14:3; Mk 6:17;
Łk 3:20; bMt 4:17, 23;
c
Rz 1:1; 15:16
15aGa 4:4; Ef 1:10; bMk
4:26; Łk 10:9, 11; cMk 1:4;
Dz 2:38; 5:21; dJ 1:12; 3:16;
Dz 16:31; 20:21; Rz 10:9, 14

Działalność w Galilei: Powołanie pierwszych uczniów
po wydaniu Janaa Jezus przyszedł do Galilei, zaczął
głosić ewangelię Bożą 15i mówić: Wypełnił się czasa i bliskie
jest Królestwo Boże,b opamiętujcie sięc i wierzcied ewangelii.
14Lecz
b

6

chrzczeni, ἐβαπτίζοντο, lub: zanurzani.

7

Jordan, Ἰορδάνης,  ;יַ ְרדֵּןczyli: spływ, 251 km dł.

8

szarańczą, ἀκρίς, גָ ִבים: Kpł 11:22 zezwala na spożywanie szarańczy.
Niektórzy uważają, że Jan żywił się nie szarańczą, a szarańczynem strąkowym, z rodziny brezylkowatych, pod. jak syn z Przypowieści o dwóch
synach (tj. κεράτιον w Łk 15:16), Mk 1:6L.

9

Suszona szarańcza i miód składany przez niehodowlane pszczoły były
zwykłym pożywieniem ludzi na obszarach o skąpej faunie i florze.

10

Lub: jesteś źródłem mojej radości.

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 3
a

16A

Mt 4:18; Mk 2:13; 3:7;
gdy szedł brzegiem Morza Galilejskiego,a11 zobaczył Szy- 16
4:1; 5:1; 6:47; 7:31; Łk 5:1; J
a
6:1;
J 1:40-41; Mt 13:47;
mona12 i Andrzeja, 13 brata Szymona, jak raz z jednej, a raz z Łk 5:4-6
Mt 4:19; Łk 5:10
drugiej strony [łodzi] rzucali w morze [sieć],c14 gdyż byli ryba- 17
18 Mt 4:19; Mk 10:28; Łk
17
kami. Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, 5:11
19 Łk 5:10; J 1:35, 40
że staniecie się rybakami ludzi.a 18I oni od razu pozostawili 20 Mk 1:18, 20; Ga 1:15
sieci i ruszyli za Nim.a 19Gdy przeszedł nieco dalej, zobaczył
Jakuba,15 syna Zebedeusza,16 oraz jego brata Jana.a Oni też
[byli] w łodzi i naprawiali sieci. 20I zaraza ich zawołał.b Pozostawili więc swego ojca Zebedeusza wraz z [wynajętymi] robotnikami w łodzi i poszli za Nim.
b

c

a
a

a
a

b

Łk 4:31-37

Wydarzenia w Kafarnaum
przybyli do Kafarnaum. [On] zaraz w szabat wszedł do
synagogib18 i zaczął nauczać.c 22Zdumiewali się [tam] Jego
nauką,a uczył ich bowiem jak ktoś, kto posiada władzę, a nie jak
znawcy Prawa.19
21Tak

a17

11

Jezioro Galilejskie, θάλασσα τῆς Γαλιλαίας; ם־הגָ ִליל
ַ ַי, 14,8 km szer. (z
zach na wsch) i 24,1 km dł. (z pn na pd), obwód 53 km, maksymalnej
głęb. 43 m, pow. 166 km2 (Mk 1:16L). Leży ono 207 m p. p. Morza Śródziemnego. Przepłynięcie go ze wsch na zach zajmowało ok. 2 godzin. Od
zach góry. Z uwagi na sytuację topograficzną burze mogły pojawić się z
zaskoczenia, a przy odpowiednich wiatrach fale osiągały wysokość 3 m.

12

Szymon, Σίμων, ש ְמעֹון,
ִ czyli: wysłuchał mnie [Pan].

13

Andrzej, Ἀνδρέας, czyli: męski, mężny.

14

Chodzi o sieć okrągłą w przekroju z ciężarkami na obrzeżach.

15

Jakub, Ἰάκωβος, יַעקֹב,
ֲ czyli: trzymający piętę.

16

Zebedeusz, Ζεβεδαῖος, זַ ְב ִדי, czyli: dar JHWH.

17

Kafarnaum, Καφαρναούμ, כ ַפר־נַ חּום,
ְ czyli: wioska Nachuma (tj. pocieszenia, zachęty), miasto na pn zach brzegu J. Galilejskiego. Było bazą
działalności Jezusa, Mk 1:21L.

18

Synagoga była miejscem nabożeństw od V w. p. Chr. Miała przełożonych
(Łk 8:41). Mogła powstać, gdy w miejscowości mieszkało więcej niż
dziesięciu Żydów. W czasach Jezusa podczas nabożeństw czytano fragmenty Prawa i Proroków, a potem proszono kogoś o wypowiedź na temat
czytanych fragmentów (zob. Miszna, m. Megillah 3-4; m. Berakoth 2). W
miastach greckich spotykano się w synogogach domowych, Mk 1:21 L.

19

znawcy Prawa, γραμματεῖς, ludzie biegli w Prawie Mojżeszowym i zwyczajowym (Mk 1:22L).

21aMt 4:13; Mk 2:1; Łk
4:31; bMt 4:23; Mk 1:39;
6:2; cMk 4:2; 10:1
22aMt 7:28-29; Mk 6:2;
11:18; Łk 4:32

str. 4; Ew. Marka
24aMt 8:29; Mk 5:7; 10:47;
14:67; 16:6; Łk 24:19; bMk
1:34; Łk 4:41; Dz 19:15; cŁk
1:35; J 6:69
25aMk 4:39; 9:25; bMk 1:34;
Łk 4:41
26aMk 9:20, 26; bDz 8:7
27aMk 2:12; 5:42; 10:24, 32;
b
Dz 17:19; cMk 3:15; dMk
4:41
28aMt 9:26

Przekład dosłowny

23A

właśnie był w ich synagodze człowiek opanowany przez
ducha nieczystego,20 który wrzasnął: 24Co Tobie do nas,21 Jezusie z Nazaretu?a Przyszedłeś nas zgubić? Wiem,a kim jesteś:
Świętym Bożym.c 25Lecz Jezus skarcił go,a mówiąc: Zamilczb i
wyjdź z niego! 26Wtedy duch nieczysty szarpnął nim,a wrzasnąłb donośnym głosem i wyszedł z niego. 27Wszyscy byli tak
zdumieni,a że zaczęli pytać jeden drugiego: Co to jest? Jakaś
nowa nauka,b której towarzyszy władza!c22 Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.d 28I wkrótce rozniosła się
wieść o Nim wszędzie,a po całej galilejskiej okolicy.

Mt 8:14-17; Łk 4:38-41
29aMt 4:18; Mk 3:18; J 6:8
30aŁk 12:53
31aMt 8:15; Mk 5:41; 9:27;
Dz 3:7; bŁk 4:39

Uzdrowienia w domu Piotra
29Niebawem

po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i
Janem do domu Szymona i Andrzeja.a 30Teściowaa Szymona
leżała zaś gorączkując. Zaraz też powiedziano Mu o niej.
31Wówczas podszedł, wziął ją za rękęa i podniósł; wtedy jej
gorączka ustąpiła, a [ona] zaczęła im usługiwać.b

32aMt 4:24; 8:28; 9:32;
12:22; 15:22; Mk 1:23; 5:2;
Łk 8:2; Dz 5:16
34aMt 4:23; bMt 12:43, 45;
Mk 5:2-9; Dz 8:7; Ef 6:12;
1Tm 4:1; Jk 2:19; Obj 16:14;
c
Mk 1:25; 3:12; Dz 16:1618; dMk 1:24; Dz 19:15

32A

z nastaniem wieczoru, kiedy zaszło słońce, zaczęli przynosić do Niego wszystkich mających się źle oraz opętanych.a23
33Całe miasto było zgromadzone u drzwi. 34Wtedy uzdrowiła
wielu mających się źle z powodu różnych chorób i wyrzucił
wiele demonów,b lecz nie pozwalał demonom mówić,c gdyż
wiedziały,c kim On jest.

35aŁk 4:42; bMt 14:23;
26:36; Łk 5:16; 11:1
37aŁk 4:42
38aŁk 4:43; bIz 61:1
39aMt 4:23; Łk 4:44

35A

wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na pustynne miejsce,a gdzie zaczął się modlić.b
36Szymon jednak i ci, którzy z nim byli, wypatrzyli Go. 37A
kiedy Go znaleźli, powiedzieli do Niego: Wszyscy Cię szukają.a
38Wtedy On im powiedział: Chodźmy gdzieś indziej,a do sąsiednich miasteczek,24 abym i tam głosił,b gdyż po to wyszedłem. 39Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei,
i wyrzucał demony.

20

opanowany przez ducha nieczystego, ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, tj. w duchu
nieczystym.

21

Co Tobie do nas, τί ἡμῖν καὶ σοί, idiom: Co mamy z sobą wspólnego?

22

władza, ἐξουσία, lub: prawo sprawowania władzy, moc.

23

opętanych, δαιμονιζομένους, tj. „zdemonizowanych”.

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 5

Uzdrowienie trędowatego

Mt 8:1-4; Łk 5:12-16
40aKpł 13:45-46; bKpł

40Przyszedł

też do Niego trędowatya25 i prosił Go; upadł na 14:9,19-20
41 Mt 9:36; 14:14; 15:32;
kolana i powiedział: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.b 41A 20:34; Łk 7:13; J 11:35
42 2Krl 5:1,10,14; Łk 4:27
On ze współczuciem wyciągnął swoją rękę, dotknął go i powie- 43 Mt 9:30
Kpł 13:2; 14:2-32; Mt
42
dział: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast też zszedł z nie- 44
8:4; Łk 17:14
Mt 9:31; Mk 7:36; Mk
go trąd i został oczyszczony. 43Zaraz potem odprawił go z su- 45
2:2,13; 3:7; Łk 5:15; J 6:2
44
rowym zakazem; powiedział mu: Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie
to, co polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich.a 45Ten jednak,
gdy odszedł, zaczął rozgłaszać i rozpowiadać tę sprawę, tak że
nie mógł On już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, na odludnych miejscach — i [tam] schodzili się do Niego.
a

a
a
a

a

Prawo przebaczania grzechów

b

Mt 9:1-8; Łk 5:17-26
1aMt 4:13; 8:5; 11:23; 17:24;

1:21; J 2:12; 4:46; 6:17,
pewnym czasie26 znów przyszedł do Kafarnaum.a27 Mk
24
1:33, 45
Usłyszano, że jest w domu.28 2Wtedy zeszło się tak wielu,a 23 Mk
Mt 4:24
5
Mt
8:10,
13; 9:22, 29;
że miejsca nie było nawet przy drzwiach. A On głosił im 15:28; Mk 10:52;
Łk 7:50;
a 17:19; 18:42; Dz 14:9; Łk
3
Słowo. Wtedy przyszli, niosąc do Niego sparaliżowanego
7:48; Jk 5:15
— niesionego przez czterech. 4A ponieważ z powodu tłumu nie 6 Jr 8:8; Mk 12:38
7 Mk 14:64; J 10:36; 2Sm
byli w stanie Mu [go] przynieść, zdjęli dach nad miejscem, 12:13; Ps 32:5; Iz 43:25
J 2:24-25
gdzie był, i przez otwór spuścili posłanie, na którym leżał spara- 810ŁkMt6:8;
8:20; Mk 2:28; J 5:27
a
5
11
J
5:8
liżowany. A Jezus, gdy zobaczył ich wiarę, powiedział do 12 Mt 9:7; Mk 5:42; Mt
sparaliżowanego: Synu,29 odpuszczone są ci grzechy.b 6Byli 9:33; Łk 7:16
tam zaś niektórzy ze znawców Prawa.a Siedzieli oni i rozważali
w swoich sercach: 7Dlaczego ten tak mówi? On bluźni.a Kto
może odpuszczać grzechy oprócz jednego — Boga?b 8A Jezus

2

1Po

a
a
a

b

a
a

b

a

a
a
a

b

c

24

miasteczek, κωμοπόλεις, hl, tj. miast mających targowiska.

25

trędowaty, λεπρός, od λεπίς, λεπος, λεπρεος, czyli: łuska, kora; hbr. ִֵּאיש
מצ ָֹרע,
ְ człowiek ze schorzeniami skórnymi, w tym ze znaną obecnie chorobą Hansena.

26

Po pewnym czasie, δι᾽ ἡμερῶν, lub: po [kilku] dniach.

27

Kafarnaum leżało na szlaku handlowym z Damaszku do Galilei i portów
śródziemnomorskich.

28

w domu, ἐν οἴκῳ (bez rodz.), co może ozn.: (1) w nieokreślonym bliżej
domu, (2) u siebie w domu, por. Mk 3: zob. Mk 3:20, Mk 2:1 L.

29

Synu, τέκνον, ozn. również dziecko, potomstwo.

Przekład dosłowny

str. 6; Ew. Marka

zaraz poznał w swoim duchu,a że tak rozważają w sobie, i powiedział do nich: Dlaczego takie rzeczy rozważacie w swoich
sercach? 9Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu:
Odpuszczone są ci grzechy? Czy powiedzieć: Wstań, weź swoje
posłanie i zacznij chodzić? 10Lecz abyście się przekonali, że
Syn Człowieczya ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi —
powiedział do sparaliżowanego — 11mówię tobie: Wstań, weź
swoje posłanie i idź do swojego domu.a 12I wstał, zaraz wziął
posłanie i wyszedł wobec wszystkich,a tak że wszyscy dziwili
sięb i oddawali Bogu chwałę,c mówiąc: Czegoś takiego jeszcze
nigdy nie widzieliśmy.

Powołanie Lewiego
Mt 9:9-13; Łk 5:27-32
13aMk 1:16; 3:7; bMk 1:45;
3:7-9; 5:24; Łk 5:15; J 6:2;
c
Mt 4:23; 5:2; 7:29; Mk 6:34;
Łk 4:15; 5:3; J 3:2; 7:14; 8:2
14aŁk 5:27; bMt 4:19; 9:9;
16:24; Łk 5:27
15aMt 11:19; Łk 15:1-2;
18:10-14
16aMt 9:11; Łk 7:39; Dz 4:5;
23:9; bŁk 19:7
17aŁk 15:7; 19:10; 1Tm 1:15

13Potem

znów wyszedł nad morze.a Cały tłum zaczął schodzić
się do Niego,a a On rozpoczął nauczanie.b 14A gdy przechodził,
zobaczył Lewiego,a30 syna Halfeusza,31 siedzącego przy stole
celnym,32 i powiedział do niego: Chodź za Mną.b Wstał więc i
poszedł za Nim.
15A

gdy potem spoczywał [przy stole] w jego domu, wielu celników i grzesznikówa spoczywało wraz z Jezusem i Jego
uczniami, wielu bowiem zaczęło za Nim chodzić. 16A gdy
znawcy Prawa spośród faryzeuszówa zobaczyli, że jada z
grzesznikami, a zwłaszcza celnikami, zaczęli podpytywać Jego

30

Lewi, Λευί, ( לוִ יlewi), czyli: przyłączony, w Mt 9:9 nazwany Mateuszem,
Μαθθαῖος, hbr. מ ִת ְתיָ הּו,
ַ znaczy: dar JHWH.

31

Halfeusz, Ἁλφαῖος, ( ַח ְל ַפיchalafaj), tj. w zależności od źródłosłowu: arab.
cieszący się powodzeniem (por. Feliks); ak. dany w zamian, Mk 2:14L.

32

Podatki pobierane od produktów rolnych i od wyrobów rzemieślniczych
stanowiły podatek od wartości dodanej. Lewi mógł być zatrudniony przez
Rzymian, choć bezpośrednio odpowiadał raczej przed Herodem Antypasem. Ponieważ podatki były odprowadzane do Rzymu, poborcy podatkowi uchodzili za zdrajców. Żydzi I w. po Chr. składali dziesięcinę (Kpł
27:30-32), półszeklowy lub dwudrachmowy podatek na utrzymanie świątyni (Wj 30:13; Mt 17:24). Rzym z kolei pobierał denara rocznie w formie podatku pogłównego od mężczyzn między 14 a 65 rokiem życia i kobiet między 12 a 65 rokiem życia, podatek drogowy i portowy, podatek
od zboża (10%) i wina, owoców i oliwy (20%) oraz podatek dochodowy,
obrotowy (od sprzedaży) i spadkowy w wysokości 1%. W sumie obciążenia podatkowe dochodziły do 50% dochodów, Mk 2:14 L.

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 7

uczniów: Dlaczego je z celnikami i innymi grzesznikami?b33
17Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Nie potrzebują lekarza
zdrowi, ale ci, którzy mają się źle; nie przyszedłem wzywać
sprawiedliwych, lecz grzeszników.a
Mt 9:14-17; Łk 5:33-39

Nowe formy dla nowych treści
uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc
i zapytali Go: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą,34 a Twoi uczniowie nie poszczą? 19Jezus im
odpowiedział: Czy goście weselni35 są w stanie pościć, gdy jest
z nimi pan młody?a Dopóki mają z sobą pana młodego, nie są w
stanie pościć. 20Przyjdą jednak dni, gdy pan młody zostanie im
zabrany.a Wtedy, tego dnia, zaczną pościć. 21Nikt nie przyszywa łaty z nowego36 sukna do starego płaszcza, w przeciwnym
razie nowe wypełnienie odrywa [więcej] starego i rozdarcie
staje się większe. 22Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki i
traci się wino i bukłaki; młode wino — do nowycha bukłaków!
18A

a

b

Syn Człowieczy panem szabatu

Mt 12:9-14; Łk 6:1-5
23aRdz 2:2; Pwt 5:15; Ez
20:12; Iz 58:13-14; Mt 12:1,
2, 5, 8; Łk 6:1, 2, 5; bPwt
b 23:26
24aMk 3:4; Łk 13:14; 14:3; J
5:9-10; 9:14, 16
26a2 Sm 8:17; 1Krn 24:6;
b
Kpł 24:5-9; 1Sm 21:1-7; Mt
12:4: Łk 6:4
27aWj 23:12; bKol 2:16
28aMt 8:20; Mk 2:10

w szabat [Jezus] przechodził wśród zbóż.
Jego uczniowie zaczęli wtedy iść tak, że zrywali kłosy.
24Wtedy faryzeusze powiedzieli do Niego: Spójrz! Dlaczego w
szabat robią to, czego nie wolno?a 25Odpowiedział im: Czy
nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie i był
głodny, on i ci, którzy byli z nim? 26Jak wszedł do domu Boże23Pewnego

razu37

a

18aMt 11:2; 14:12; Łk 11:1;
J 1:35; 3:25;
b
Łk 18:12; Dz 13:2-3
19aMt 25:1; J 3:29
20aŁk 17:22
22aHbr 7:18-19; 8:13

33

W konstrukcji: rodz. + rz + kai + rz w lm druga grupa jest podgrupą
pierwszej (x, a w szczególności y) albo pierwsza grupa podgrupą drugiej,
czyli: x i inny y, Mk 2:16L.

34

Prawo domagało się postu w Dniu Pojednania, Kpł 16:29-31; 23:27-32.
Faryzeusze praktykowali post dwa razy w tygodniu, zwykle w poniedziałek i czwartek.

35

goście weselni, οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ֵּה ֲח ֻתנָ ה
ַ בני,
ְ idiom hbr.: synowie
weselni; synowie komnaty weselnej.

36

nowego, ἀγνάφου, lub: niezbiegniętego.

37

Pewnego razu, Καὶ ἐγένετο, lub: i stało się.

str. 8; Ew. Marka

Przekład dosłowny

go za Abiatara,a arcykapłana, i jadł chleb oblicza,b38 który wolno jeść tylko kapłanom,a i dał również tym, którzy byli z nim?
27Powiedział im też: Szabat nastał dla człowieka, a a nie człowiek dla szabatu,b 28tak że Syn Człowieczya jest również panem
szabatu.

Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką
Mt 12:9-14; Łk 6:6-11
a

1 Mt 4:23; 12:9; Mk 1:21
2aŁk 14:1; 20:20; bMk 2:24;
c
Mk 14:55-56; 15:3-4
4aŁk 14:3
5aMk 10:5; Rz 11:25; Ef
4:18; Hbr 3:8
6aMt 22:15-16; Mk 12:13;
b
Mk 11:18; 12:7; 14:1

znów wszedł do synagogi.a A był tam człowiek mający
bezwładną rękę.39 2I śledzili Go,a czy uzdrowib go w szabat, aby móc Go oskarżyć.c 3Wtem zwrócił się do człowieka, który miał uschłą rękę: Wstań i [wyjdź] na środek. 4A
do nich powiedział: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle
czynić; duszę ocalić, czy zabić?a Oni jednak milczeli. 5Wtedy,
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc,a powiódł po nich
wokół gniewnym spojrzeniem, a następnie zwrócił się do człowieka: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, a jego ręka stała się znów
zdrowa. 6Faryzeusze zaś zaraz wyszli razem z Herodianami40 i
rozpoczęli naradę w Jego sprawie,a jak by Go tu zgładzić.b

3

1I

38

chleb oblicza, τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, םֵּה ָפנִ ים
ַ ל ֶח,ֶ lub: chleb obecności, chleb rozkładany [przed Panem], zob. Wj 25:30; 35:13; 39:36; Kpł
24:5-9. Każdy bochenek upieczony był z 3,5 l mąki. Bochenki wykładano
w miejscu świętym po stronie pn, naprzeciw świecznika (Wj 26:35). Obowiązkiem kapłana było wykładanie świeżego chleba co szabat; stare bochenki były przekazywane Aaronowi i jego potomkom, którzy spożywali
je w obrębie miejsc świętych (Kpł 24:9).

39

Lub: uschłą, ἐξηραμμένην.

40

Herodianie, zob. Mt 22:16; Mk 3:6; 12:13 (niektóre mss używają słowa
Herodianie zamiast Herod — w Mk 8:15). Uważa się, że byli żydowskimi
zwolennikami Heroda (w szczególności Antypasa). Zawsze łączeni z faryzeuszami. Odzwierciedla to ich zgodność w kwestiach politycznych
(nacjonalizm w odróżnieniu od podporządkowania się okupacji rzymskiej), nie zaś filozoficznych i religijnych (Mk 3:6L).

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 9

Spotkanie nad jeziorem
7Jezus

2:13; 4:1; Mt 4:25
tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę 78 Mk
Mt 11:21; Łk 6:17
Mk 4:1; Łk 5:3; J 6:22;
morza.a Ruszył za Nim wielki tłum ludzib z Galilei, z Judei, 8z 9Mk
5:24
a 10 Mt 4:23; 8:16; 15:30;
Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. 19:2; Łk 7:21; Mt 9:20-21;
[Ten] wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do 14:35-36; Mk 1:31; 6:56; Łk
6:19
Niego. 9On natomiast powiedział swoim uczniom, by była dla 11 Mk 1:23, 26; Łk 4:33;
Łk 4:41; 8:28; Mt 4:3;
Niego przygotowana łódkaa — z powodu tłumu, aby Go nie 14:33;
Mk 1:1
stratował.b 10Wielu bowiem uzdrowił,a tak że ci wszyscy, którzy 12 Mt 8:4; 12:16; Mk 5:43
mieli jakieś dolegliwości, parli41 na Niego i chcieli Go dotknąć.b 11A duchy nieczyste,a ilekroć Go widziały, padały przed
Nim i wołały:b Ty jesteś Synem Bożym!c 12Lecz On często
nakazywał im, aby Go nie ujawniały.a
a

b

a
a

b

a

b

a

b

c

a

Wybór Dwunastu
13Potem

Mt 10:1-4; Łk 6:12-16
13aMk 6:7; Łk 9:1
14aMk 1:20; 2:14; J 1:43; Dz
22:21; bMt 10:2; Mk 6:30;
Łk 6:13; Rz 1:1; 1Kor 4:9;
Ef 4:11
15aMt 10:1; Mk 6:7
16aMt 10:1; bJ 1:42
a 17aMk 1:19; bMk 5:37
18aMt 9:9; J 1:40,43; J
11:16; 20:24
19aJ 6:71; 13:26

wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam
chciał,a a oni przyszli do Niego. 14I wyznaczyła dwunastu, których też nazwał apostołami,b aby z Nim byli i aby ich posyłać
do głoszenia 15oraz aby mieli władzę wypędzać demony.
16Wyznaczył ich więc dwunastu:a Szymona,b któremu nadał
przydomek Piotr, 17Jakuba,a syna Zebedeusza, i Jana,b brata
Jakuba — tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy Synowie
Gromu — 18Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza,
Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczykaa 19i
Judasza Iskariotę, który też Go wydał.a

Grzech przeciw Duchowi Świętemu
20Następnie

Mt 12:22-37; Łk 11:14-23
20aMk 7:17; 9:28; bMk 6:31
a

b

Mk 3:31; J 10:20; Dz
udał się do domu.a42 I znów zszedł się tłum, tak że 21
26:24
Mt 15:1; Mk 7:1; Mt
nawet nie zdołali zjeść chleba.b43 21A gdy Jego bliscya [o tym] 22
9:34; J 7:20; 8:48, 52; 10:20;
12:31;
Ef 2:2
usłyszeli, wyszli, aby Go zabrać; zaczęto bowiem mówić, że
b
odszedł od zmysłów.
a

41

parli, ἐπιπίπτειν, lub: chcieli rzucić się na Niego.

42

Tj. do domu, εἰς οἶκον, który był Jego bazą w Kafarnaum (?), Mk 2:1.

43

zjeść chleba, ἄρτον φαγεῖν, idiom: zjeść posiłku.

b

Przekład dosłowny

str. 10; Ew. Marka
22A

znawcy Prawa, którzy przybyli z Jerozolimy,a utrzymywali,
że ma Beelzebula44 i że wypędza demony za sprawą władcy
demonów.b
23Wtedy

przywołał ich do siebie i zaczął do nich mówić w
przypowieściach: Jak może szatan wypędzać szatana?a 24Jeśli
jakieś królestwoa jest wewnętrznie podzielone, to królestwo
takie nie zdoła się ostać. 25I jeśli jakiś dom jest wewnętrznie
podzielony, to taki dom nie zdoła się ostać. 26Jeśli zatem szatan
powstaje przeciw samemu sobie i jest podzielony, nie zdoła się
ostać, lecz ma [przed sobą] koniec. 27Nikt przecież nie może
wejść do domu mocarzaa i ograbić go ze sprzętów, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, by dopiero wtedy splądrować jego
dom.
24aMt 12:26; 16:19; Kol
1:13
27aIz 49:24-25
28aŁk 24:47; Dz 5:31; 10:43;
b
1Tm 1:13
29aMt 12:31-32; Łk 12:10;
Dz 5:3-4, 9; 7:51; Hbr 10:29

28Oświadczam

wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim
odpuszczone,a nawet bluźnierstwa,b ilekroć by zbluźnili. 29Kto
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,a45 nie ma przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny. 46
30Utrzymywali bowiem: Ma ducha nieczystego.

Mt 12:46-50; Łk 8:19-21
31aMk 6:3; J 2:12; 7:3, 5, 10;
Dz 1:14; 1Kor 9:5; Ga 1:19
34aRz 8:29; Hbr 2:11-12
35aMt 7:21

Prawdziwa rodzina
31Tymczasem

przyszła Jego matka oraz Jego bracia,a47 zatrzymali się na zewnątrz i posłali do Niego, aby Go przywołać.
44

Beelzebul, Βεελζεβοὺλ, tj. Baal-Zebul, czyli: Najwyższy Baal, albo: Książę Baal, władca demonów (Mt 12:24; Łk 11:15); bóstwo ugar. z panteonu
Filistynów. Belzebub, ב ַעל־זְ בּוב,
ַ jest przekręceniem tego imienia i znaczy:
Pan much (2Krl 1:2).

45

Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, ἡ βλασφημία εἰς τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον, to obrażanie Go, świadoma, uparta niechęć do zauważenia Jego
działania i uznania go za pochodzące od Boga. Grzech ten dlatego jest
nieprzebaczalny, że Duch Święty jest jedynym lekarstwem na zepsutą
przez grzech naturę człowieka. Jeśli człowiek ma stać się nowy, to przez
odrodzenie z wody i z Ducha. Kto odrzuca jedyne lekarstwo, przez które
może być uzdrowiony, to na wieki pozostanie nieuzdrowiony, inne bowiem nie istnieje. Stąd narodzony z Ducha człowiek nie może popełnić
takiego grzechu. Znaczyłoby to bowiem, że w rzeczy samej nie został odrodzony.

46

grzech wieczny, ἁμάρτημα αἰωνίον.

47

Jezus miał czterech braci i co najmniej dwie siostry (Mt 1:25). Józef
prawdopodobnie wcześnie zmarł. Co do szczegółów rodziny Jezusa: Mt

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 11

32Wokół

Niego natomiast siedział tłum. Donieśli Mu zatem:
Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i szukają Cię. 33Wtedy im odpowiedział: Kto jest moją
matką i moimi braćmi? 34Po czym powiódł oczyma po tych,
którzy wokół Niego siedzieli, i powiedział: Oto moja matka i
moi bracia.a 35Kto bowiem pełni wolę Boga,a ten jest moim
bratem i siostrą, i matką.

Przypowieść o siewcy
zaczął nauczać nad morzem. Zebrał się przy Nim
ogromny tłum, tak że wszedł do łodzib i usiadł [w niej] na
morzu, a cały tłum był na lądzie nad morzem. 2I zaczął ich
uczyća wielu rzeczy w przypowieściach,48 a w swoim nauczaniu tak im powiedział:

4

1Znów

a

Mt 13:1-9; Łk 8:4-8
1aMt 13:1; Mk 3:7; 5:1; bMt
13:2; Mk 3:9
2aMt 7:28; J 7:16; 2J 9
3aIz 55:10
6aJk 1:11
7aJr 4:3
8aJ 15:5,16; Kol 1:6; bMk
4:20
9aMt 11:15; Obj 2:7

3Słuchajcie uważnie!49 Oto siewcaa wyszedł, aby obsiać [pole].
4A gdy tak siał, jedno [ziarno] padło przy drodze, gdzie przyleciały ptaki i zjadły je. 5Inne padło na grunt kamienisty, gdzie

nie miało wiele gleby i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była
głęboka. 6Lecz gdy podniosło się słońce,a zostało spieczone, a
ponieważ nie miało korzenia, uschło. 7Inne znów padło między
ciernie;a50 ciernie zaś wyrosły i zadusiły je — i nie wydało plonu. 8A inne padły na tę dobrą ziemię i gdy wzeszły, wyrosły i
wydały plona trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.b 9I powiedział: Kto ma uszy,a aby słuchać, niech [uważnie] słucha.
10A

Mk 4:34
gdy został sam,a ci, którzy wraz z Dwunastoma byli wokół 10
11 Rz 16:25-26; Ef 3:3;
1Kor 5:12-13; Kol 4:5; 1Ts
Niego, zaczęli Go pytać o te przypowieści. 11I powiedział im: 4:12;
1Tm 3:7; Mt 13:34-35
a
Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego; tamtym natoa
a

b

c

13:55-56 (Jezus miał co najmniej sześcioro rodzeństwa); J 7:3-5 (bracia
bacznie obserwowali Jego poczynania); Łk 8:20 (matka i bracia byli zatroskani Jego działalnością); Dz 1:14 (bracia byli w gronie modlących się
po wniebowstąpieniu); Ga 1:19 (Jakub, brat Pański, należał do grona apostołów, por. Dz 15:13).
48

Przypowieść, παραβολή, to również: symbol, typ, obraz (Hbr 9:9; 11:19);
przykład, zobrazowanie.

49

Tryb rozkazujący podkreśla doniosłość przesłania. Chodzi o słuchanie,
które wymaga zaangażowania i reakcji (Mk 4:3L).

50

ciernie, ἀκάνθας.

Przekład dosłowny

str. 12; Ew. Marka

miast, którzy są na zewnątrz,b wszystko podaje się w przypowieściach,c
12aIz 6:9-10; Ez 12:2; Dz
28:26; Rz 11:8; bMt 13:19;
Mk 8:17, 21; cJ 12:40; Dz
3:26; 28:27
13aMt 13:18-23; Łk 8:11-15
14aMt 13:37; bMk 4:33; Dz
8:4; Jk 1:21; 1P 1:23
15aMt 4:10
16aEz 33:31-32; Mk 6:20
17aJ 5:35; Ga 1:6; bMt 11:6
19aMt 6:25, 27-28; bMt
19:23; 1Tm 6:9-10, 17; cJ
2:15-17

patrząc, patrzyli, lecz nie zobaczyli;a
i słuchając, słyszeli, lecz nie rozumieli,b
żeby się nie nawrócilic i zostało im przebaczone.
13I powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści? a To
jak zrozumiecie wszystkie [inne] przypowieści? 14Siewcaa rozsiewa Słowo.b 15Ci przy drodze są tacy: Tam, gdzie siane jest
Słowo i gdy usłyszą, zaraz przychodzi szatana i zabiera zasiane
w nich Słowo. 16A tacy są rozsiewani na kamieniach — oni,
gdy usłyszą [Słowo], zaraz z radością je przyjmują,a 17lecz nie
mają w sobie korzenia, ale są niestali,a i gdy [potem] przychodzi
ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa, zaraz się zrażają.c52
18Inni z kolei są ci rozsiewani między ciernie: oni usłyszeli
Słowo, 19ale troski tego wieku,a ułuda bogactwab i pożądliwości
dotyczące innych sprawc wkraczają i zagłuszają Słowo, tak że
staje się bezowocne. 20Tacy są [w końcu] ci posiani na dobrej
ziemi: Oni słuchają Słowa, przyjmują [je] i wydają owoc, jedni
trzydziestokrotny, jedni sześćdziesięciokrotny, a jedni stokrotny.
12 aby51

Przypowieść o lampie
21aMt 5:15; Łk 8:16
22aJr 16:17; Mt 10:26; Łk
8:17; 12:2
23aMk 4:9
24aMt 7:2
25aMt 25:29; Łk 19:26

mówił do nich: Czy lampa przychodzi, by ją postawić
pod korcem53 lub pod łóżkiem?a Czyż nie po to, aby ją postawić
na świeczniku? 22Nie ma bowiem [nic] ukrytego, co nie miałoby być ujawnione, ani [nic] niejawnego, co nie miałoby wyjść
21Potem

51

aby, ἵνα, występuje w Łk 4:11 oraz w J 12:38. W Mt 13:13 występuje:
gdyż, ὅτι; ἵνα bowiem, podobnie jak ὅτι, może mieć znaczenie wyjaśniające: że, jak gdy, zob. J 15:8, 13. Mt używa ὅτι, gdyż przytacza zasadę:
Temu, kto ma, będzie dane, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co
ma. Jezus mówi w podobieństwach, aby dać możliwość zrozumienia.
Tym, którzy przyjmą tę możliwość, zostanie dane więcej. Tym, którzy jej
nie przyjmą, nie przydadzą się nawet ułatwiające zrozumienie przykłady,
porównania, przypowieści lub podobieństwa (παραβολή).

52

zaraz się zrażają, εὐθὺς σκανδαλίζονται, lub: zaraz znajdują powód do
zrażenia się, do odejścia.

53

korzec, μόδιος, rzymska miara pojemności, 8,75 (lub: 8,62, 8,73) l,
mieszcząca 16 sekstariów, tu w sensie miary do ziarna, bowiem staropolski korzec odpowiadał pojemności 43-128 l lub 98 kg, Mk 4:21L.
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na jaw.a 23Kto ma uszy, aby słuchać,a lepiej niech [uważnie]
słucha! 24I ciągnął dalej: Uważajcie, czego słuchacie! Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a nawet wam przydane. 25Temu bowiem, który ma, będzie dodane, a temu, który
nie ma, zostanie odebrane i to, co ma.54

Przypowieść o wzroście ziarna
26Mówił

Mk 1:15; 4:30; J 3:3, 5;
dalej: Z Królestwem Bożyma jest tak, jak z człowie- 26
Dz 1:3; 14:22; 28:31; Rz
b 27
1Kor 6:9-10; Mt
kiem, który rzuca ziarno w ziemię.
Czy on śpi, czy wstaje 14:17;
13:24-26, 30
29
Jl
4:13;
Obj 14:15
nocą lub za dnia, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak.
28Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon: najpierw trawę,
potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 29A gdy plon dojrzeje,
zaraz posyła się sierp, gdyż nadeszło żniwo.a
a

b

a

Przypowieść o ziarnie gorczycy

Mt 13:31-32; Łk 13:18-19
30aMk 4:26; 9:47
a

30I

Mt 17:20
ciągnął dalej: Do czego porównamy Królestwo Boże lub w 31
33 Mk 4:14; J 16:12; 1Kor
Hbr 5:12
jaką przypowieść je ujmiemy? 31[Jest] jak ziarno gorczycy,a 3:2;
34 J 16:25; Mk 4:10
które, gdy się wysieje na glebę, jest mniejsze niż wszystkie
nasiona na zagonie. 32Ale gdy się je zasieje, wyrasta i staje się
większe niż wszystkie inne jarzyny, i wypuszcza tak wielkie
gałęzie, że mogą w jego cieniu ptaki [spod] niebios budować
gniazda.
a

a

wielu takich przypowieściach miał zwyczaj głosić im Słowoa stosownie do tego, jak mogli słuchać.b55 34Bez przypowieści zaś im nie głosił.a Na osobności natomiast wszystko wykładałb swoim uczniom.

b

b

33W

Uciszenie burzy
35Tego

dnia, kiedy nastał wieczór, powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę.a 36Pozostawili więc tłum, wzięli
Go tak, jak był w łodzi,56 a inne łodzie towarzyszyły Mu.57
37Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru,a fale zaczęły prze54

Lub: to, co zdobył (Mk 4:25L).

55

Imperfectum zwyczaju.

56

Mogła ona mierzyć 8,27 m długości, 2,3 m szerokości i 1,3 wysokości,
Mk 4:36L.

57

O tych łodziach nie ma mowy w Mt i Łk.

Mt 8:23-27; Łk 8:22-25
35aMt 8:18; 14:22; Mk 5:21;
6:45
37aJ 6:18
39aPs 104:7; bPs 65:8; 89:10;
107:29; Mk 6:51
40aMt 14:31; J 14:27; bMk
11:23; 16:14
41aMk 1:27

str. 14; Ew. Marka
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lewać się do łodzi, tak że łódź już się wypełniała. 38On tymczasem był na rufie i spał58 na wezgłowiu. Budzą Go zatem i mówią: Nauczycielu! Nie martwi Cię to, że giniemy?! 39[On] zaś,
zbudzony, skarcił wiatr i powiedział morzu: Zamilcz! Uspokój
się!a I wiatr ustał — i nastała wielka cisza.b 40Wówczas zwrócił
się do nich: Dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie
wiary? 41Wtedy ogarnął ich wielki strach59 i zaczęli mówić
między sobą: Kim więc On jest, że są Mu posłuszne nawet
wiatr i morze?a
Mt 8:28-34; Łk 8:26-39
1aMk 5:21
2aMk 1:23; Obj 18:2
6aMt 8:2
7aMk 1:26; Dz 8:7; bRdz
14:18-19; Lb 24:16; Ps 57:3;
Dn 3:26; Łk 1:32; 6:35; Dz
16:17; Hbr 7:1; cMt 26:63
9aMk 5:15

Uwolnienie od legionu demonów
przybyli na drugi brzeg morza,a do okręgu Gerazeńczyków.60 2A gdy wyszedł z łodzi, zaraz, z grobowców, wybiegł Mu naprzeciw człowiek we [władaniu] ducha nieczystego.a61 3Miał on mieszkanie w grobowcach i nawet łańcuchem nikt już nie mógł go związać, 4wielokrotnie bowiem,
zakuty w okowy i łańcuchy, rozrywał łańcuchy i kruszył okowy
— i nikt nie był w stanie go ujarzmić. 5Całymi nocami i dniami
przebywał on w grobowcach i w górach, krzyczał i ranił się
kamieniami. 6A gdy zobaczył w oddali Jezusa, przybiegł i padł
przed Nim [na twarz].a 7Krzyknął też donośnym głosem:a Co
mnie i Tobie,62 Jezusie, Synu Boga Najwyższego?!b Przysięgnij
mi na Boga,c że nie będziesz mnie dręczył. 8Nakazał mu bowiem: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka! 9Zadał mu też
pytanie: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Le-

5

1I

58

Chodzi o twardy sen ludzi spracowanych.

59

ogarnął ich wielki strach, ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, דֹולה
ָ ְיָ ְראּו ֵּיִ ְר ָאה ֵּג,
idiom hbr.: przestraszyli się strachem wielkim.

60

Gerazeńczyków, Γερασηνῶν,  *אB D latt sa; Gadareńczyków,
Γαδαρηνων, A C K ƒ13 l 2211 𝔪 syp.h, por. Łk 8:26. W Mt 8:28: Gedareńczyków, Γαδαρηνῶν, za B C (Δ) Θ sys.p.h; Epiph (Gerazeńczyków,
Γερασηνων, 892c latt syhmg sa mae). Prawdopodobnie bowiem chodzi o
wioskę Khersa (Geraza), leżącą w okręgu Gadary, ok. 11 km na pd wsch.
Nie chodzi o miasto Geraza położone ok. 50 km dalej (Mk 5:1L).

61

we [władaniu] ducha nieczystego, ἐν πνεύματι ἀκαθάρτω, tj. w duchu
nieczystym.

62

Co mnie i Tobie, τί ἐμοὶ καὶ σοί, idiom: Co my mamy ze sobą wspólnego?
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gion,a63 ponieważ jest nas wielu. 10I zaczął Go usilnie prosić,
aby nie odsyłał ich z tego kraju. 11Pasła się tam zaś, u podnóża
góry, duża trzoda świń. 12I poprosiły Go: Poślij nas w te świnie,
abyśmy w nie mogły wejść. 13I pozwolił im. Po wyjściu zatem
duchy nieczyste weszły w świnie; i puściła się trzoda — około
dwutysięczna — w dół po stromym zboczu do morza i utopiła
się w morzu.
14A

Mk 5:9
ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po za- 15
17 Dz 16:39
Mt 8:4
grodach; przyszli zatem zobaczyć, co się stało. 15Przychodzą 19
20 Mt 4:25; Mk 7:31
więc do Jezusa i widzą opętanego, który miał legion [demonów],a że siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach — i ogarnął
ich strach. 16Ci zaś, którzy widzieli, co się stało z opętanym,
opowiedzieli im o tym dokładnie, a także o świniach. 17I zaczęli
Go prosić, aby odszedł z ich granic.a64
a
a
a
a

18A

gdy wsiadał do łodzi, opętany zaczął Go błagać, aby mógł z
Nim być. 19Nie pozwolił mu jednak, lecz powiedział: Idź do
swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i [jak] okazał ci miłosierdzie.a 20Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dziesięciogrodziu,a jak wiele Jezus dla niego
zrobił — a wszyscy się dziwili.
Mt 9:18-26; Łk 8:40-56

Jezus, Jairos, choroba i śmierć
21Gdy

21aMt 9:1; Mk 5:1;
b
Mk 4:1
22aMk 5:35; Łk 13:14; Dz
b 13:15
23aMk 6:5; 7:32; 8:23, 25;
16:18; Łk 4:40; 13:13; Dz
9:12, 17; 28:8
25aKpł 15:25
a
a 27aMk 3:10; 5:30; 6:56
30 Łk 5:17; 6:19; Dz 10:38

Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugą stronę i był
nad morzem, zgromadził się wokół Niego wielki tłum.
22Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,a imieniem
Jairos, i gdy Go zobaczył, upadł Mu do stóp. 23I zaczął Go usilnie błagać: Moja córeczka kona.65 Przyjdź, włóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła. 24I poszedł z nim. Ruszył też za Nim wielki
tłum i z każdej strony tłoczyli się na Niego [ludzie].
a

63

Legion, tj. 6.100 pieszych i 726 jezdnych.

64

Jezus nie zawsze przyjmowany był przychylnie (Łk 4:16-31), szczególnie
w Dziesięciogrodziu lub Dekapolis (Mt 13:54-58; Mk 6:1-6), gdzie
wpływy pogańskie były znaczące.

65

kona, ἐσχάτως ἔχει, euf. ma się końcowo.

str. 16; Ew. Marka
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25Wtedy

pewna kobieta, która od dwunastu lat zmagała się z
upływem krwia66 26i dużo wycierpiała z powodu wielu lekarzy,
i straciła wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz się
raczej pogorszyło, 27gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie
z tyłu i dotknęła Jego szaty,a 28powtarzała bowiem sobie: Gdybym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. 29I zaraz ustał
jej upływ krwi, i poczuła w swym ciele, że została wyleczona z
tej udręki. 30Jezus zaś zaraz odczuł w sobie, że uszła z Niego
moc,a odwrócił się do tłumu i zapytał: Kto dotknął moich szat?
34aMk 10:52; Dz 14:9; bŁk
7:50; Dz 15:33
35aMk 5:22; bŁk 7:6
36aMk 4:40
37aMt 4:21; Mk 3:17; 9:2;
14:33
39aJ 11:11
40aDz 9:40
41aMk 1:31; 9:27; bŁk 5:24;
7:14; J 11:43
42aMk 1:27
43aMt 8:4; 9:30; 12:16; 17:9;
Mk 3:12; 9:9

31Wtedy

Jego uczniowie zaczęli zwracać Mu uwagę: Widzisz,
że zewsząd ściska Cię tłum, i pytasz: Kto Mnie dotknął? 32Lecz
[On] zaczął rozglądać się, aby zobaczyć tę, która to zrobiła.
33Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się jej
stało, podeszła, padła Mu do stóp i powiedziała Mu całą prawdę. 34On zaś powiedział do niej: Córko, twoja wiara ocaliła cię,a
idź w pokojub i bądź uleczona z tej swojej udręki.
35Gdy

jeszcze mówił, przyszli67 od przełożonego synagogia i
donieśli: Twoja córka umarła, dlaczego jeszcze chcesz trudzićb68 Nauczyciela? 36Lecz Jezus dosłyszał tę wiadomość
przekazywaną i powiedział do przełożonego synagogi: Nie bój
się,69 tylko wierz!a 37I nie pozwolił nikomu iść z sobą, poza
Piotrem, Jakubem i Janem,a bratem Jakuba. 38Gdy przyszli do
domu przełożonego synagogi, zobaczył zamieszanie, płaczących
i głośno zawodzących. 39Wszedł więc i powiedział do nich:
Dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz
śpi.a70 40Wtedy zaczęli z Niego drwić. On jednak wyrzucił
wszystkich,a wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie było dziecko. 41Tam ujął
dziewczynkę71 za rękęa i powiedział do niej: Talita72 kum! Co
66

zmagała się z upływem krwi, ἐν ῥύσει αἵματος, tj. była w upływie krwi;
kobieta mogła cierpieć na hemoroidy pochwowe. Czyniło to ją rytualnie
nieczystą (Mk 5:25L).

67

Lp cz przyszedł (ἔρχονται) w połączeniu z lm cz powiedzieli (λέγοντες).

68

chcesz trudzić, σκύλλεις, praes. intencyjny.

69

Lub: przestań się bać.

70

śpi, καθεύδει, tj. twardo śpi; pod. o Jezusie w Mk 4:38.

71

dziewczynkę, παιδίον, tj. dziecko, lecz dalszy zaimek jest rż.
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można przetłumaczyć: Dziewczynko, mówię ci, wstań!a 42I
dziewczynka zaraz wstała i zaczęła chodzić, miała bowiem
dwanaście lat. I wprost oniemieli w ogromnym zachwycie.a
43Wtedy przykazał im z naciskiem, aby nikt się o tym nie dowiedział.a Powiedział też, aby dano jej jeść.

Jezus wzgardzony w Nazarecie
wyszedł stamtąd i udał się w swoje ojczyste strony,a73 a szli za Nim Jego uczniowie. 2Kiedy nastał szabat,
zaczął nauczać w synagodze,a a wielu słuchających dziwiło
sięb i mówiło: Skąd On to ma? I co to za mądrość, która
jest Mu dana? I takie dzieła mocy74 dzieją się przez Jego ręce?!
3Czy to nie jest ten cieśla,75 syn Marii,76 brat Jakuba, Jozesa,
Judy i Szymona?a I czy Jego sióstr nie ma tu przy nas?77 I zaczęli szukać powodów do odsunięcia się od Niego.b78
4Wówczas Jezus powiedział do nich: Nie jest prorok bez czci,
chyba tylko w swoich ojczystych stronach,a pośród swoich
krewnych i we własnym domu. 5I nie był w stanie dokonać tam
żadnego dzieła mocy, tylko na kilku niedomagających79 włożył

6

1Potem

72

talita, ταλιθα, aram. אֵּקּומי
ִ
ט ְליְ ָת.
ַ

73

ojczyste strony, πατρίς, lub: ojczyzna, zob. Mk 6:4. Nazaret leżał ok. 30
km na pd zach od Kafarnaum.

74

dzieła mocy, δυνάμεις, lub: cuda.

75

Mt 13:55 określa Jezusa jako syna cieśli. Oba określenia są prawdziwe.
Po śmierci Józefa to Jezus mógł przejąć warsztat. Słowo cieśla, τέκτων,
znane jest już z pism Homera. Początkowo odnosiło się do rzemieślnika
pracującego w drewnie, potem jednak rozciągało się również na pracujących w metalu i kamieniu, a nawet na rzeźbiarzy.

76

Określenie to mogło: (a) być wyrazem lekceważenia, mężczyznę łączyło
się bowiem z imieniem ojca, zob. Sdz 11:1-2; J 4:41; 8:41; 9:29; (b)
wskazywać, że Józef już od dawna nie żył.

77

Przyjmując, że Jezus liczył ok. 30 lat, miał co najmniej sześcioro rodzeństwa i Maria rodziła dzieci co dwa lata, najmłodsze dziecko w rodzinie
Jezusa mogło liczyć 14-15 lat.

78

szukać […] Niego, ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ, lub: szukać w Nim powodów
do uprzedzeń, robić wokół Niego skandal; „szukać dziury w całym”.

79

niedomagających, ἀρρώστοις, lub: słabowitych, stąd: chorowitych, niesprawnych; hl u Mk.

Mt 13:54-58; Łk 4:16-30
1aMt 2:23
2aMt 4:23; Mk 1:21,39; Łk
6:6; 13:10; Dz 13:14; bMt
7:28; Mk 1:22; 6:51
3aMt 12:46; Mk 3:31; Ga
1:19; bMt 11:6; J 6:61
4aŁk 4:24; J 4:44
5aMk 5:23
6aIz 59:16; bMt 9:35; Mk
6:56; Łk 8:1; 13:22
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ręce i uzdrowił ich. 6I dziwił sięa ich niedowiarstwu. Obchodził
też okoliczne wsie i nauczał.b
Mt 10:5-15; Łk 9:1-6
7aMt 10:1; Mk 3:13, 16; Łk
10:1; bMt 10:1; Mk 3:15;
16:17; Łk 10:19-20
11aNe 5:13; Dz 13:51; 18:6
12aMt 4:17; Mk 1:4, 15
13aMk 5:13; bJk 5:14

Rozesłanie Dwunastu
7I

przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich wysyłać a po
dwóch, dając im władzęb nad duchami nieczystymi. 8Polecił im,
aby nic nie brali na drogę oprócz laski — ani chleba, ani torby
podróżnej, ani miedziaka w trzosie — 9lecz by obuli sandały i
nie przywdziewali dwóch tunik.80 10Następnie dodał: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostawajcie, aż stamtąd
wyjdziecie. 11A jeśli w którymś miejscu nie przyjęliby was ani
nie wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd strząśnijcie pył z
waszych stópa na świadectwo dla nich. 12Oni więc wyszli i głosili, aby [ludzie] się opamiętali.a 13Wyganiali przy tym wiele
demonów,a namaszczali też olejem wielu niedomagających i
uzdrawiali [ich].b

Mt 14:1-12; Łk 9:7-9
14aMk 8:28
15aMl 3:23; Mt 16:14; Mk
9:11; bPwt 18:15; Mt 21:11;
Mk 8:28; Łk 24:19; Dz 3:22
17aMt 4:12; 11:2; Łk 3:1920

Historia Jana Chrzciciela
14I

usłyszał [o Nim] król Herod,81 gdyż Jego imię stało się głośne i mówiono: Jan Chrzciciela powstał z martwych i dlatego
dają o sobie znać przez niego te dzieła mocy. 15Inni utrzymywali: To jest Eliasz.a Jeszcze inni głosili: To prorokb — jak jeden z
proroków. 16Herod, gdy to usłyszał, stwierdził: To Jan, którego
ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał.
Herod bowiem posłał, schwytał Jana i związał go w więzieniua z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż
wziął ją za żonę. 18Jan bowiem powtarzał Herodowi: Nie wolno
ci mieć żony twego brata.a82 19Herodiada natomiast odczuwała
niechęć do niego i chciała go zabić, ale nie była w stanie.
20Herod bowiem obawiał się Jana,a przekonany, że to człowiek
17Sam

80

tunika, χιτών, lniana część garderoby wkładana wprost na ciało i noszona
pod wierzchnią odzieżą.

81

Herod Antypas, siódmy syn Heroda Wielkiego, tetrarcha Galilei i Perei (4
r. p. Chr.-39 r. po Chr.), był, jak widać, uważany za króla, choć był tylko
reprezentantem władzy Rzymu. Śmierć Heroda Antypasa uważana była za
karę za ścięcie Jana Chrzciciela, Mk 6:14L.

82

Tj. żony przyrodniego brata Heroda Filipa I (syna Mariamne II i Heroda
Wielkiego), z którą związał się w 27 r. po Chr.

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 19

sprawiedliwy i święty,b i ochraniał go, a kiedykolwiek go słuchał, bardzo się niepokoił, jednak słuchał go chętnie.c
Kpł 18:16; 20:21
jednak odpowiedni dzień, kiedy Herod na swoje uro- 18
20 Mt 21:26; Łk 1:75; Ef
a
4:24;
12:10-11; Mk
dziny wyprawił ucztę dla swoich dostojników, trybunów83 oraz 4:16; Hbr
12:37
Rdz 40:20; Est 1:3; 2:18
ważnych [osobistości] z Galilei. 22Gdy weszła córka tej właśnie 21
23 Est 5:3, 6; 7:2
84
85
Herodiady i zatańczyła, urzekła Heroda i spoczywających 29 Mt 9:14
wraz z nim przy stole. Król zwrócił się do dziewczynki: Poproś
mnie, o co chcesz, a dam ci. 23Przysiągł jej natomiast wiele: O
cokolwiek mnie poprosisz, dam ci — choćby połowę mojego
królestwa.a 24Wtedy ona wyszła i powiedziała swojej matce: O
co mogłabym poprosić? Ta zaś odpowiedziała: O głowę Jana
Chrzciciela. 25Weszła więc zaraz z pośpiechem do króla i poprosiła: Chcę, abyś mi zaraz dał na półmisku głowę Jana
Chrzciciela. 26Król bardzo się zasępił, ale ze względu na przysięgę i spoczywających wraz z nim przy stole nie chciał jej odmówić. 27Zaraz więc wysłał król żołnierza ze straży przybocznej86 i rozkazał przynieść jego głowę. Poszedł zatem i ściął go
w więzieniu. 28Następnie przyniósł jego głowę na półmisku i
dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swojej matce. 29Gdy
usłyszeli o tym jego uczniowie,a przyszli, wzięli jego zwłoki i
złożyli je w grobowcu.

21Nastał

a
a

b

c

a

b

a
a

Powrót Dwunastu
Mt 10:2; Łk 6:13; 17:5;
apostołowiea zeszli się u Jezusa i opowiedzieli Mub o 30
22:14; 24:10; Dz 1:2, 26; Łk
wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. 31Wtedy powie- 9:10
31 Mt 14:13; Mk 3:20
Mk 4:36; 6:45
dział im: Niech teraz każdy z was uda się osobno na samotne 32
34 Mt 9:36; 15:32; Mk 8:2;
miejscea i tam trochę odpocznijcie. Wielu było bowiem tych, Ez 34:6
którzy przychodzili i odchodzili, tak że nie mieli nawet sposobności zjeść.b

30Potem

a

b

a
a
a

b

83

Trybun (wojskowy), χιλίαρχος, dowódca garnizonu, tj. ok. 600 żołnierzy.

84

Chodzi o jej córkę Herodiadę (imienniczkę) lub o Salome, która poślubiła
później tetrarchę Filipa. Zob. ofertę Achaszwerosza (Est 5:3).

85

Taniec taki mógł uchodzić za niestosowny dla osób tej rangi, co córka
królowej (Mk 6:22L).

86

żołnierz ze straży przybocznej, σπεκουλάτωρ, lub: kat.

b
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str. 20; Ew. Marka
32Odpłynęli

więc łodziąa na samotne miejsce, osobno. 33Lecz
zobaczyli ich, jak odpływają, i wielu ich rozpoznało, tak że
lądem ze wszystkich miast zbiegli się tam i wyprzedzili ich.
34A

gdy wyszedł, zobaczył wielki tłum i zlitował się nad nimi, a
gdyż byli jak owce nie mające pasterzab — i zaczął ich uczyć
wielu rzeczy.
Mt 14:15-21; Łk 9:11-17; J
6:1-13
36aMt 15:39
37a2Krl 4:42-44
38aMt 15:34; Mk 8:5
41aMk 7:34; J 11:41;
b
Mk 8:7; 14:22

Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi
35A

gdy godzina była już późna, Jego uczniowie podeszli do
Niego i powiedzieli: Miejsce to jest puste i godzina już późna.
36Rozpuść ich,a niech idą do okolicznych zagród i wsi i kupią
sobie coś do jedzenia. 37A On im na to: Wy dajcie im jeść.a
Wtedy Go zapytali: Czy mamy odejść, nakupić chleba za dwieście denarów87 i dać im zjeść? 38On zaś zapytał: Ile macie chlebów?a Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli:
Pięć i dwie ryby. 39Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. 40Rozłożyli się więc gromada przy
gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. 41A On wziął te pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,a pobłogosławiłb i łamał
chleby, po czym dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi;
także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42I jedli wszyscy,
i nasycili się. 43I zebrali dwanaście pełnych koszów kawałków,
a także [to, co pozostało] z ryb. 44Tych zaś, którzy jedli chleby,
było pięć tysięcy mężczyzn.

Mt 14:22-27; J 6:16-21
45aMt 8:18; Mk 4:35; bMt
11:21; Mk 8:22; Łk 9:10
46aMk 3:13; J 6:15; bMk
1:35; Łk 5:16; 6:12; 9:28
49aŁk 24:37
50aJ 16:33; bPwt 31:6; Iz
41:13; 43:1-2; Mt 17:7
51aMk 4:39; bMk 6:2; 7:37
52aMk 8:17-21

Jezus wobec praw natury
45I

zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i
pierwsi popłynęli na drugą stronęa w kierunku Betsaidy,b88 aż
On rozpuści tłum. 46Po rozstaniu się z nimi odszedł na górę,a
aby się pomodlić.b 47A gdy nastał wieczór, łódź była na środku
morza, On sam zaś na lądzie. 48Wówczas zobaczył ich, jak się
męczyli przy wiosłowaniu, wiatr bowiem był im przeciwny, i
około czwartej straży nocnej89 przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć. 49Oni jednak, gdy Go zobaczyli idą-

87

Dwieście denarów to ośmiomiesięczny dochód najemnego pracownika.

88

Chodzi o Betsaidę na zach brzegu, a nie o Betsaidę Juliusza.

89

Tj. między 3:00-6:00 rano.
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cego po morzu, pomyśleli, że to zjawa,a i krzyknęli; 50wszyscy
Go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz On zaraz do nich
przemówił tymi słowy: Odwagi,a to Ja jestem, przestańcie się
bać!b 51I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał;a oni zaś zaczęli
się w sobie bardzo, niezwykle, dziwić.b 52Nie rozumieli bowiem
[tego, co zaszło] z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe.a

Jezus nadzieją chorych

Mt 14:34-36
53aŁk 5:1; J 6:24-25
a

53A

b

c

Mk 6:6; Dz 5:15; Mk
gdy się przeprawili na drugą stronę, przypłynęli do ziemi 56
3:10; 5:27-28; Łk 6:19; Dz
Genezareta i [tam] zacumowali. 54Zaraz, gdy wyszedł z łodzi, 19:12
rozpoznano Go. 55Obiegli zatem cały ten kraj i tam gdzie, jak
słyszeli, przebywa, zaczęli znosić na posłaniach tych, którzy się
źle mieli. 56Gdziekolwiek więc wchodził do wsi albo do miast,
albo do osad,a na placach układali słabychb i prosili Go, aby
mogli dotknąć choć skraju Jego szaty; ci zaś, którzy Go dotknęli, byli uratowani.c

Słowo Boga i tradycja

Mt 15:1-20
1aMk 3:22

Łk 11:38; Dz 10:14, 28;
się do Niego faryzeusze i niektórzy ze znawców 211:8;
Rz 14:14
a 2
1:14; Kol 2:8
Prawa, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy zobaczyli, że 34 Ga
Mk 7:13; Mt 23:25; Łk
Hbr 9:10
niektórzy z Jego uczniów jedzą chleb nieczystymi,a to zna- 11:39;
6 Iz 29:13; Ez 33:31
3
czy nie obmytymi rękami — faryzeusze bowiem oraz
wszyscy Żydzi trzymają się tradycjia90 starszych i nie jedzą,
jeśli najpierw pięścią nie obmyją sobie rąk;91 4także po powrocie z rynku, jeśli się nie zanurzą, nie jedzą; jest ponadto wiele
innych rzeczy, które przejęli do przestrzegania,a jak: zanurzanie
kubków, dzbanów, miedzianych naczyń i łóżekb — 5zapytywali
Go zatem faryzeusze i znawcy Prawa: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb
nie obmytymi rękami? 6On zaś im odpowiedział: Trafnie Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano:

7

1Zeszli

Ten lud czci Mnie wargami,
jednak ich serce jest ode Mnie daleko.a

90

tradycja, παράδοσις, to przekaz, tj. przekazywanie z pokolenia na pokolene przepisów dotyczących określonych czynności i zwyczajów.

91

Chodzi o nieznany nam sposób obmywania rąk. Być może polegał na
pocieraniu jednej ręki aż do łokcia zaciśniętą pięścią drugiej (Mk 7:3L).

a

a
a

a

b

Przekład dosłowny

str. 22; Ew. Marka

Daremnie Mi jednak oddają cześć,
ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi.a
8Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzkiej. 9I ciągnął dalej: Pięknie unieważniacie przykazanie Boże,a
aby podtrzymać swoją tradycję. 10Mojżesz bowiem powiedział:
Czcij swego ojca i matkę;a oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce,
niech poniesie śmierć.b 11Wy natomiast mówicie: Jeśli człowiek
powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem ofiarnyma jest
to, co mielibyście ode mnie otrzymać jako pomoc, 12to już nie
pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy matki. 13Unieważniacie
Słowo Bogaa przez swą tradycję,b którą przekazaliście! I wiele
tym podobnych rzeczy robicie.
7

7aKol 2:22; Tt 1:14
9aŁk 7:30
10aWj 20:12; Pwt 5:16; bWj
21:17; Kpł 20:9; Prz 20:20
11aWj 21:17; Kpł 1:2; 20:9;
Mt 23:16, 18
13aMk 7:4; bHbr 4:12

Sprawa czystości
14Znów

przywołał do siebie tłum i zaczął do nich mówić: Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumcie!92 15Nic, co do człowieka
wchodzi z zewnątrz, nie może go zanieczyścić, lecz te rzeczy,
które wychodzą z człowieka, zanieczyszczają człowieka. 16Kto
ma uszy, aby słuchać, niech [uważnie] słucha.93
17aMk 3:20; 9:28
18aMt 13:51
19a1Kor 6:13; bŁk 11:41; Dz
10:15; 11:9; Rz 14:1-12, 20;
Kol 2:16; 1Tm 4:3-5
21aRdz 8:21; Mt 9:4; 12:34;
b
Wj 20:13
22aWj 20:14; Mt 5:27-28;
1Kor 6:9; bWj 20:17; 1Kor
5:11; 6:10; cKol 3:8

17A

gdy opuścił tłum i wszedł do domu,a Jego uczniowie zaczęli Go pytać o tę przypowieść. 18Wtedy im powiedział: I wy tak
niepojętni jesteście?a Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz
wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić, 19gdyż nie
wchodzi do jego serca, lecz do żołądka,a a następnie wychodzi
do ustępu? [W ten sposób] oczyścił wszystkie pokarmy.b94 20I
mówił dalej: To, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza
człowieka. 21Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego wychodzą
złe zamiary,a nierządne czyny, kradzieże, morderstwa,b
22cudzołóstwa,a chciwość,b niegodziwość, podstęp, wyuzdanie,

92

Jest to najwyraźniejsze wezwanie skierowane przez Jezusa do ludzi.

93

W. 16, ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω, występuje w: A D K W Γ Δc Θ
ƒ1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. 2542 𝔪 latt sy samss bopt; brak
go w:  אB L Δ* 0274. 28. samss bopt, NA28.

94

Słowa te są wnioskiem Marka. Piotr, którego sekretarzem był Marek,
mógł mu to podpowiedzieć, pamiętając o zdarzeniu w Joppie (Dz 10:15).

Przekład dosłowny

Ewangelia Marka; str. 23

złe oko,95 obelżywość,c pycha, głupota; 23wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrza i zanieczyszczają człowieka.

Jezus wobec nieustępliwej wiary
24Wyruszywszy

Mt 15:21-28
24aMk 7:31
a

Mk 1:23
stamtąd, udał się w okolice Tyru.a96 [Tam] zaś 25
26 J 12:20
Dz 3:26; Rz 1:16;
wszedł do domu, gdyż nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział 27
32:6; Iz 63:16; 64:8
25
29
— ale nie zdołał się ukryć. Zaraz też usłyszała o Nim kobieta, J 4:50
której córeczkę miał [w swej mocy] duch nieczysty.a Przyszła
ona i upadła Mu do stóp. 26Kobieta ta była Greczynką,a rodem z
Syrofenicji, i zaczęła Go prosić, aby wypędził demona z jej
córki. 27Wtedy powiedział do niej: Pozwól najpierwa nasycić
się dzieciom,b bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom.97 28Ona jednak odpowiedziała: Panie, i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. 29Wtedy jej powiedział: Ze względu na to słowo idź,a demon wyszedł z twojej
córki. 30A gdy odeszła do swego domu, znalazła dziecko leżące
na łóżku, demona zaś już nie było.
a
a

b

Pwt

a

Jezus zmienia wszystko na dobre
31Znów

opuścił granice Tyru i przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem obszarów Dziesięciogrodzia. 32Wtedy
przyprowadzili Mu głuchego i z trudnością mówiącego,98 i prosili Go, aby położył na niego rękę. 33On zaś wziął go na stronę,
z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka, 34po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effata,99 to znaczy: Otwórz się! 35I zaraz
otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka i zaczął
mówić poprawnie. 36I przykazał im surowo, aby nikomu o tym
nie mówili, ale im bardziej im przykazywał, tym bardziej oni o
tym rozgłaszali. 37Niezmiernie też zdumieni mówili: Wszystko
95

złe oko, ὀφθαλμὸς πονηρός, idiom: zawiść, zazdrość, skąpstwo.

96

Tyr leżał na pn zach od Galilei, zob. 1Krl 16:31-32. Wrogi Żydom, zob.
1Mch 5:15. Z Mesjaszem wiązano nadzieje na wyzwolenie spod obcego
panowania. Podróż do Tyru świadczy o otwartości Jezusa wobec pogan.

97

Szczenię, κυνάριον, to zdrobnienie mogące ozn. psa pokojowego i jako
takie nie musiało być obraźliwe.

98

głuchego i z trudnością mówiącego, κωφὸν καὶ μογιλάλον.

99

Effata, εφφαθα, arameizm.

Mt 15:29-31
31aMk 7:24; bMk 5:20; cMt
4:18; J 6:1
32aMt 9:32; Łk 11:14; bMk
5:23
33aMk 8:23; J 9:6
34aMk 8:12
35aIz 35:5-6
36aMt 8:4; Mk 5:43; 9:9;
b
Mk 1:45
37aMk 6:51; 10:26
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str. 24; Ew. Marka

zmienia na dobre, nawet głuchym przywraca słuch, a niemym
mowę.
Mt 15:32-39
2aMt 9:36
6aŁk 22:19; J 6:11; Dz 27:35
8a2Krl 4:43-44

Nakarmienie czterech tysięcy
tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co
jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich: 2Żal Mi tych
ludzi, bo już trzy dni pozostają ze Mną, a nie mają co jeść.
3Jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, zasłabną w drodze, gdyż niektórzy z nich przybyli z daleka. 4Odpowiedzieli
Mu Jego uczniowie: Skąd ktoś tutaj, na pustkowiu, potrafi nasycić ich chlebem? 5I zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. 6Wtedy polecił tłumowi spocząć na ziemi.
Następnie wziął te siedem chlebów, podziękował, łamał i zaczął
rozdawać swoim uczniom, aby ci kładli przed [nimi]. I rozłożyli
je przed tłumem. 7Mieli też kilka rybek. Pobłogosławił je więc i
powiedział, by je również rozkładać. 8Zjedli więc i nasycili się,
i zebrali siedem koszów pozostałych kawałków. 9Było ich zaś
około czterech tysięcy. I rozpuścił ich.

8

1W

10Zaraz

też wsiadł do łodzi wraz ze swoimi uczniami i przybył
w okolice Dalmanuty.100
Mt 12:38-42; Łk 11:29-32
11aMt 12:38; Łk 11:16;
21:11; J 6:30; 1Kor 1:22
12aMk 7:34

Mt 16:5-12
15aŁk 12:1; 1Kor 5:6-8; Ga
5:9; bMt 14:1; Mk 3:6; 2:13;
Łk 13:31-32
17aMt 26:10; bMk 7:18; cMk
6:52
18aIz 6:9-10; 42:18,20; Jr
5:21; Ez 12:2; Mt 13:13-14
19aMk 6:41

Znak? Nie!
wyszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, domagając się od Niego znakua z nieba, chcąc wystawić Go na próbę.
12On zaś westchnął w swoim duchua i powiedział: Dlaczego to
pokolenie101 szuka znaku? Zapewniam was, że temu pokoleniu
znak nie będzie dany. 13I opuścił ich, znów wsiadł [do łodzi] i
przeprawił się na drugą stronę.
11Wtedy

Ostrzeżenie przed zakwasem
14[Uczniowie]

natomiast zapomnieli wziąć chlebów, mieli ze
sobą w łodzi tylko jeden bochenek. 15I zaczął im nakazywać:
100 Dalmanuta, Δαλμανουθά, w Mt 15:39: granice Magadanu, εἰς τὰ ὅρια

Μαγαδάν. Być może chodzi o ten sam region Galilei na zach brzegu J.
Galilejskiego, niedaleko od Tyberiady. Mk używa słowa okolice (μέρη) w
tym samym zn., co granice (ὅρια) w Mk 7:24, pod. jak Mateusz zamienia
okolice w Mt 15:21 i granice w tym przypadku i w Mt 15:39.
101 pokolenie, γενεά, lub: ród.
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Uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszówa i zakwasu Heroda.b102 16Oni tymczasem rozprawiali między sobą o tym, że nie
mają chleba. 17Zauważył toa i powiedział im: Dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie?b Czy macie serce zatwardziałe?c
18

Macie oczy i nie widzicie?
Macie uszy i nie słyszycie?a

I nie pamiętacie? 19Gdy połamałem te pięć chlebówa dla pięciu
tysięcy, ile pełnych koszy103 kawałków [chleba] zebraliście?
Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. 20A gdy te siedem dla czterech
tysięcy, ile pełnych koszyków104 kawałków zebraliście? Odpowiedzieli Mu: Siedem. 21Zaczął więc mówić: Jeszcze nie rozumiecie?105

Uzdrowienie niewidomego
a

22Tak

Mk 6:45
przybyli do Betsaidy.a Wtedy przyprowadzili Mu niewi- 22
23 Mk 5:41; 9:27;
domego i prosili Go, aby go dotknął. 23A On wziął niewidome- Mk 5:23
go za rękę,a wyprowadził go poza wieś, plunął mu w oczy,b
położył na niego ręcec i zapytał go: Czy widzisz coś? 24Ten zaś,
gdy odzyskał wzrok, powiedział: Dostrzegam ludzi i widzę, że
chodzą jak drzewa. 25Wtedy znów położył ręce na jego oczy, a
on przejrzał i powrócił do zdrowia; i zaczął widzieć wszystko
bardzo wyraźnie. 26I odesłał go do jego domu, mówiąc: Tylko
nie wchodź do wsi.
a

b

Mk 7:33;

c

Wyznanie Piotra o Jezusie

Mt 16:13-20; Łk 9:18-21
28aMt 14:2; Mk 6:14;

Łk 9:8; J 1:21
wyszedł Jezus wraz ze swoimi uczniami do wiosek Cezarei 29MkMt9:13;
1:17; J 11:27; 20:31
Filipowej. Po drodze zaczął pytać swoich uczniów tymi słowy: 30 Mt 16:20; Łk 9:21
Za kogo Mnie ludzie uważają? 28Ci zaś odpowiedzieli Mu:
b

27I

a
a

102 Zakwas, ζύμη, w NP 12 razy; ozn. korupcję, brak świętości, niebezpie-

czeństwo; zarówno Herod, jak i faryzeusze byli przeciwnikami Jezusa,
ponieważ w Niego nie wierzyli.
103 kosz, κόφινος, chodzi o duży kosz.
104 koszyk, σπυρίς, chodzi o kosz podróżny, używany w podróżach.
105 Mk częściej niż Mt i Łk wskazuje na ociężałość Dwunastu: Mk 6:51-52;

7:17-19; 8:1-10, 14-21, 27-30, 33; 9:5, 10, 33; 10:28, 35-45; 14:19, 2931, 32-37, 50, 66-72.
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[Jedni] za Jana Chrzciciela,a inni za Eliasza,b a jeszcze inni za
jednego z proroków. 29Wtedy On ich zapytał: A wy za kogo
Mnie uważacie?106 Wtedy Piotr Mu odpowiedział: Ty jesteś
Chrystusem.a 30I surowo im przykazał, aby nikomu o Nim nie
mówili.a
Mt 16:21-23; Łk 9:22
31aMt 17:22-23; Mk 9:12;
Łk 24:7; bMk 12:10; Łk
17:25; Dz 4:11; 1P 2:4
c
Mk 9:31; 10:33-34; Dz
2:23; dMt 12:40; 27:63; Mk
9:9; Łk 13:32; J 2:19
32aJ 16:25; 18:20
33aMt 4:10; J 6:70; bRz 8:56; Kol 3:1-2

Pierwsza zapowiedź śmierci
31I

zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczya musi wiele wycierpieć
i po próbie być odrzuconyb przez starszych, przez arcykapłanów
oraz przez znawców Prawa, że musi być zabity,c a po trzech
dniach zmartwychwstać.d107 32Wypowiadał to Słowo z odwagą.a A Piotr odprowadził Go na stronę i zaczął Go upominać.
33On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił
Piotra: Odejdź ode Mnie, szatanie,a bo nie myślisz o tym, co
Boże, tylko o tym, co ludzkie.b

Mt 16:24-28; Łk 9:23-27
34aMt 10:38-39; Łk 14:27
35aJ 12:25; bMk 10:29; 1Kor
9:23; 2Tm 1:8; Flm 13
37aPs 49:8-10
38aRz 1:16; 2Tm 1:8, 12, 16;
b
Mt 12:39; Jk 4:4; cMt 10:33;
d
Za 14:5; Mt 25:31; 1Ts
2:19; 4:16; Jd 14; Obj 1:7;
e
Dz 10:22; Obj 14:10

1aMk 13:30; J 8:52; Hbr 2:9;
b
Mk 1:15; 4:26; Łk 22:18;
c
Mt 24:30; Mk 13:26

Cena uczniostwa
34I

przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie
samego siebie, weźmie swój krzyża i rusza za mną. 35Kto bowiem chce swoją duszę ocalić, utraci ją,a a kto utraci swoją
duszę ze względu na Mnie i ewangelię,b ocali ją. 36Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby zyskał cały świat, jeśli straci własną
duszę? 37Co bowiem człowiek może dać w zamian za swoją
duszę? 38Bo kto wstydzi się Mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy
będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz
ze świętymi aniołami.

9

1I zaczął

do nich mówić: Zapewniam was, niektórzy z tych,
którzy tu stoją, nie zasmakują śmierci, aż zobaczą Królestwo Boże przybyłe w mocy.

106 Lub: mówicie, że kim jestem?
107 Mk 8:27-10:52 skomponowany jest wokół trzech zapowiedzi cierpienia i

śmierci (Mk 8:31; 9:31; 10:33). W tym kontekście mówi o znaczeniu
uczniostwa, które polega na: (1) zaparciu się siebie (Mk 8:34-38); (2) pokorze (Mk 9:33-37) i (3) służeniu ludziom (Mk 10:35-45). Po każdej zapowiedzi Marek odnotowuje brak zrozumienia ze strony uczniów.
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Ewangelia Marka; str. 27

Przemienienie Jezusa

Mt 17:1-13; Łk 9:28-36
2aMt 4:21; Mk 5:37; 14:33;

2Po

sześciu108 zaś dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i 2Kor 3:18; Flp 3:21
3 Ps 104:2; Dn 7:9; Mt 28:3
Jana,a i tylko ich samych wprowadził na wysoką górę,109 na 5 Mt 23:7; J 1:38; Kpł
23:42; Ne 8:15
osobność. Tam doznał wobec nich przemienienia.b 3Jego szaty 7 Wj 24:15-16; Mt 3:17;
a
stały się lśniące, bardzo białe — takie, jakich [żaden] folusznik Mk 1:11; 2P 1:17; Dz 3:22
na ziemi nie zdoła wybielić. 4I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, i prowadzili rozmowę z Jezusem. 5Wtedy Piotr odezwał
się i powiedział do Niego: Rabbi,a dobrze nam tu być. Rozbijmy
trzy namioty:b Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. 6Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, gdyż byli bardzo
przestraszeni. 7Wyłonił się też obłok,a który zacienił ich, a z
obłoku rozległ się głos: Ten jest moim ukochanym Synem,b
Jego słuchajcie.c 8I nagle, gdy rozejrzeli się wokół, nikogo już
nie zobaczyli; był z nimi tylko sam Jezus.
b

a
a

a

b

b

c

Sprawa Eliasza
9A

gdy schodzili z góry, surowo im przykazał, aby nikomu nie
opowiadali o tym, co widzieli,a dopóki Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych.b 10Zachowali więc to słowo, jednak
rozprawiali między sobą, co to znaczy powstać z martwych.

Mt 17:9-13
9aMk 5:43; 8:30; bMk 8:31
11aMl 3:23; Mk 6:15; Łk
1:17
12aDz 1:6; 3:21; bMk 14:21;
c
Mk 8:31; dIz 53:3; Łk 23:11
13aMt 11:14

11Zaczęli

Go też pytać: Dlaczego znawcy Prawa mówią, że
najpierw musi przyjść Eliasz?a 12On zaś powiedział im: Eliasz,
przybyły wcześniej, istotnie wszystko naprawi;a lecz jak napisano o Synu Człowieczym?b Że110 ma wiele wycierpiećc i zostać wzgardzony.d 13Ale mówię wam, że Eliasz już przyszedła
Mt 17:14-21; Łk 9:37-43
— i uczynili mu to, co chcieli, tak jak zostało o nim napisane.

Uzdrowienie opętanego i lekcja o wierze
14Gdy

przyszli do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum
oraz znawców Prawa, którzy z nimi rozprawiali.a111 15I zaraz,
gdy cały tłum Go zobaczył, [ludzi] ogarnęło zdziwienie, tak że
108 Po sześciu, μετὰ ἡμέρας ἓξ; w Łk 9:28: około ośmiu, ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ.
109 Może chodzić o Hermon lub wzniesienie w jego okolicach. Jezus bowiem

był blisko Cezarei Filipowej, gdy Piotr złożył swoje wyznanie (Mk 8:27;
Mt 16:13). Z Hermonu roztacza się widok na cały kraj.
110 Że, ἵνα, w wyraźnym sensie wyjaśniającym.
111 rozprawiali, συζητοῦντας πρὸς αὐτούς, lub: spierali się z nimi.

14aMk 2:16; 11:27; 12:28;
Dz 23:9
17aJ 11:28; 13:13;
b
Mk 9:25; Łk 11:14
18aMk 3:15
19aMt 8:26; Mk 4:40
20aMk 1:26
23aMk 11:22-23; J 11:40
24aŁk 17:5

Przekład dosłowny

str. 28; Ew. Marka

przybiegli i zaczęli Go witać. 16On tymczasem ich zapytał: O
czym z nimi rozprawiacie? 17Wtedy odpowiedział Mu ktoś z
tłumu: Nauczycielu,a przyprowadziłem do Ciebie mojego syna,
który ma ducha niemego.b 18[Ten], gdziekolwiek go chwyci,
rzuca nim, [chłopiec] zaś pieni się, zgrzyta zębami i sztywnieje.
Powiedziałem Twoim uczniom, aby go wypędzili,a ale nie zdołali. 19On wówczas odpowiedział im tymi słowy: O rodzie112
bez wiary!a Jak długo będę przy was? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do Mnie! 20I przyprowadzili go do Niego. A gdy duch Go zobaczył, natychmiast szarpał [chłopcem],a
rzucił go na ziemię i pokrytego pianą zaczął tarzać. 21[Jezus]
zapytał jego ojca: Od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział: Od dzieciństwa. 22Często też wrzucał go nawet w
ogień i wodę, by go zgubić — ale jeśli coś możesz, zlituj się
nad nami i pomóż nam. 23Jezus wtedy powiedział do niego: Co
się tyczy tego: Jeśli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla
wierzącego.a 24Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: Wierzę! Zaradź mojemu niedowiarstwu.a113 25Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego, mówiąc mu:
Duchu niemy i głuchy! Ja ci rozkazuję: Wyjdź z niego i nigdy
już do niego nie wchodź. 26Wtedy wykrzyknął, mocno [chłopcem] szarpnął i wyszedł. [Chłopiec] zaś był niczym martwy;
wielu nawet zaczęło mówić, że umarł. 27Jezus jednak chwycił
go za rękę, podniósł go, a on wstał.
28Gdy

zaś przyszedł do domu, Jego uczniowie pytali Go na
osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
29Wówczas powiedział do nich: Ten rodzaj nie może wyjść
inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.114
Mt 17:22-23; Łk 9:43-45
30aŁk 24:6
31aMt 16:21; Mk 8:31;
10:32-34; Dz 2:23; 3:13
32aMk 6:52; Łk 2:50; 18:34;
J 10:6; 12:16; 16:18

Druga zapowiedź śmierci
30Po

wyjściu stamtąd przechodzili przez Galileę,a lecz nie
chciał, aby ktoś o tym wiedział. 31Zaczął bowiem pouczać swo-

112 o rodzie, γενεά, o rodzaju, o pokolenie (ὦ γενεὰ ἄπιστος).
113 Lub: Ratuj Mnie w moim niedowiarstwie, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
114 i post: wyrażenie to występuje w: και (+τη Δ) νηστεια P45vid א2 A C D K

L N W Γ Δ Θ Ψ f 1.13 28 33 565 579 700 892 1241 1424 2542 l 2211 m
lat syh co (❦ sys.p boms); brak go w:  *אB 0274 k.
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ich uczniów i mówić im, że Syn Człowieczy będzie wydany w
ręce ludzi, [ci] zabiją Go, ale — zabity — po trzech dniach
zmartwychwstanie.a 32Oni jednak nie rozumieli tych słów,a a
bali się Go zapytać.

Lekcja o wielkości i przychylności
do Kafarnaum. Gdy już był w domu, zapytał ich: O
czym rozprawialiście w drodze? 34Oni zaś milczeli, gdyż w
drodze rozprawiali o tym, kto [z nich] jest większy.115 35Wtedy
usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być
pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą116
wszystkich.a 36Następnie wziął dziecko, postawił je pośród
nich, wziął je w ramiona i powiedział: 37Ktokolwiek w moim
imieniu przyjmie jedno z takich dzieci,a Mnie przyjmuje, a ktokolwiek Mnie przyjmuje, nie Mnie przyjmuje, lecz Tego, który
Mnie posłał.
33Przyszli

a

38Wtedy

Mt 18:1-5; Łk 9:46-48
33aMt 17:24
35aMt 20:25-26; Mk 10:4244; Łk 22:24-27
36aMk 10:13-16
37aMt 10:40-42

Lb 11:27-29; Mt 12:28;
Jan powiedział do Niego: Nauczycielu! Widzieliśmy 38
Łk 9:49-50
39 1Kor 12:3
kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony i zabranialiśmy 40 Mt 12:30; Łk 11:23.
Mt 10:42; Rz 8:9; 1Kor
mu, bo nie dołączył do nas.a 39Ale Jezus powiedział: Nie zabra- 41
3:23; Łk 6:35
niajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by dokonał cudu w moim
imieniu i zaraz mógł o Mnie powiedzieć źle.a 40Kto bowiem nie
jest przeciw nam, ten jest za nami.a 41Bo kto napoiłby was kubkiem wodya w imię tego, że jesteście Chrystusowi,b zapewniam
was, na pewno nie straci swojej zapłaty.c
a

a
a
a

b

c

Ostrzeżenie przed pobłażliwością dla zła
42A

kto przyczyniłby się do upadku117 jednego z tych małych,a
którzy wierzą we Mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawieszono ośli kamień młyński118 i wrzucono do morza. 43Jeśli
więc twoja ręka przywodzi cię do upadku,119 odetnij ją;a lepiej
jest dla ciebie kalekim wejść do życia, niż mając dwoje rąk
115 większy, μείζων (meidzon), można też rozumieć w sensie: największy.
116 sługą: tu: διάκονος.
117 przyczynił się do upadku, σκανδαλίσῃ, lub: zraził.
118 ośli kamień, μύλος ὀνικός: duży, wierzchni, płaski kamień obracany przez

osły przy mieleniu ziarna.
119 przywodzi cię do upadku, σκανδαλίζῃ σε, lub: jest dla ciebie przeszkodą.

str. 30; Ew. Marka
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odejść do gehenny,120 w ogień nieugaszony,b 44gdzie ich robak
nie kończy, a ogień nie gaśnie.121 45Również, jeśli twoja stopa
przywodzi cię do upadku, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść
do życia kulawym, niż mieć dwie stopy i być wrzuconym do
gehenny, 46gdzie ich robak nie kończy, a ogień nie gaśnie.122
47Podobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku,a wyłup je;
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, b
niż mieć dwoje oczu i być wrzuconym do gehenny, 48gdzie ich
robak nie kończy,a a ogień nie gaśnie.
49Każdy

bowiem ogniem będzie posolony.a 50Dobra jest sól,
gdyby jednak sól stała się niesłona, czym byście ją przyprawiali?123 Miejcie sól w samych sobiea i zachowujcie pokój między
sobą.b

120 Gehenna, γέεννα, יהנֹם
ִ ( גge hinnom), była doliną biegnącą wzdłuż pd

murów Jerozolimy. Składano tam ofiary Molochowi (Jr 7:31; 19:5-6;
32:35). Kres temu położył Jozjasz (2Krl 23:10). Potem miejsce to stało
się śmietniskiem miejskim. Spalano tam różnego rodzaju śmieci. Lęgło
się tam robactwo, a ogień nie przestawał się tlić. Stąd miejsce to stało się
synonimem kary Bożej. Synonimu tego jako pierwszy użył bodaj Izajasz
(Iz 66:24); u Enocha czytamy: „Ta przeklęta dolina jest dla tych, którzy
są przeklęci na wieki; tu zostaną zgromadzeni ci, którzy wypowiadają
niestosowne rzeczy o Bogu, i tu będzie miejsce ich kary” (En 27:2). „Podobnie jak abys został otwarty pośrodku ziemi, pełen ognia, a oni wszyscy zostali osądzeni, skazani, wrzuceni do ognistego abysu i spłonęli” (En
90:26; por. En 48:9; 4Ezd 7:36), Mk 9:46 L.
121 W. 44, οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται,

występuje w: A D Θ f 13 m lat syp.h; brak go w:  אB C L W Δ Ψ 0274 f 1 28
565 892 2427 pc k sys co.
122 W. 46, οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται, wy-

stępuje w: A D Θ f 13 m lat syp.h; brak go w:  אB C L W Δ Ψ 0274 f 1 28
565 892 2427 pc k sys co.
123 Okres warunkowy prospektywny specjalny. Sól jako związek chemiczny

nie traci smaku. Może chodzić o: (1) sól ziołową; (2) znaną na Bliskim
Wschodzie praktykę wymiany izolacyjnej warstwy soli w piekarnictwie
(Mk 9:50L); (3) idiom w rodzaju: „prędzej kaktus mi na dłoni wyrośnie”.
W tym trzecim przypadku słowa Jezusa mogły znaczyć: w nawiązaniu do
solenia ogniem, dobra jest sól, ale solą albo się jest, albo nie. Sól nie jest
czymś, co da się przyrządzić. Nikt tego nie robi. Miejcie w sobie naturalny składnik, zdolny wywierać wpływ na otoczenie, i niech dzięki temu
wasze relacje przenika pokój.

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza
Autor:
Czas:
Miejsce:
Cel:
Temat:

Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Rzym, „cela śmierci”.
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych
zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Pozdrowienie

1

1Paweł,

z woli Bogaa apostoł Chrystusa Jezusa, według
obietnicyb życia,c które jest w Chrystusie Jezusie, 2do Tymoteusza,a1 ukochanego syna:2 Łaska, miłosierdzie, pokój
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

Zapewnienie o modlitwie

1a1Kor 1:1; 2Kor 1:1; Ef 1:1;
Kol 1:1; bDz 13:23; Ga 3:29;
Ef 3:6; Tt 1:2; Hbr 9:15;
c
1Tm 1:16; 6:12, 19; Tt 1:2;
3:7
2aDz 16:1; 17:14, 15; 18:5;
19:22; 20:4; Rz 16:21; 1Kor
4:17; 16:10; 2Kor 1:1, 19;
Flp 1:1; 2:19; Kol 1:1; 1Ts
1:1; 3:2, 6; 2Ts 1:1; 1Tm
1:2, 18; 6:20; Flm 1:1; Hbr
13:23
a

3Dziękuję3

b

Dz 24:14; Rz 1:9; Dz
Bogu, któremu służęa z czystym sumieniem,b od [dni 323:1;
24:16; 1Tm 3:9; Dz
c
22:3; Ga 1:14; Flp 3:5; 1Ts
moich] przodków, gdy nieustannie mam cię w pamięci w mo- 3:10
1:8; Flp 2:2
ich modlitwach, nocą i dniem,d4 4pragnąc cię zobaczyća — po- 45 Flp
1Tm 1:5; Dz 16:1; 2Tm
b 5
3:15
mny na twoje łzy — aby napełnić się radością; wspominając
6 Rz 12:11; 1Ts 5:19; Dz
twoją nieobłudną wiarę,a która zamieszkała najpierw w twojej 6:6; 1Tm 4:14
7 Rz 8:15-16; J 14:27; Ef
babce Lois5 i w twojej matce Eunice,a6 a jestem przekonany, że 3:16; 6:10; Ga 5:13-14; Kol
3:14; 1Tm 3:2; Tt 1:8; 2:2,
i w tobie.
6
c

d

a

b

a

b

a

b

a

b

c

d

a

Zachęta do rozpoczęcia na nowo
6Z

tego powodu przypominam ci, abyś rozpalił na nowoa dar
łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.b
7Gdyż nie dał nam Bóg Ducha7 lękliwości,a8 lecz mocyb i miło1

Tymoteusz, Τιμόθεος, czyli: czciciel Boga (por. Bogusław), 2Tm 1:1L.

2

syna, τέκνῳ, lub: dziecka, pod. 1Tm 1:2; 2Tm 2:1.

3

Tj. Mam wdzięczność, Χάριν ἔχω.

4

nocą i dniem: hebr.

5

Lois, Λωΐς, czyli: lepsza, 2Tm 1:4L. Imię to może się kojarzyć z hbr. ליש
(laisz), czyli: lew, zob. 1Sm 25:44, por. Leon, Leontyna.

6

Eunika, Εὐνίκη, czyli: dobre zwycięstwo (por. Dobrosława).

7

Ducha: wielką literą dla zaznaczenia, że Duch Święty nie jest źródłem
lęku; lecz może być: ducha (pod. jak w: 1Kor 4:21; Ga 6:1; 1P 3:4).

8 Mk 8:38; 2Tm 1:12; Rz
1:16; bEf 3:1; Flm 1, 9; c2Tm
2:3, 9; 4:5; dMk 8:35; 10:29;
e
Ef 3:7, 20; Kol 1:29

str. 2; Drugi List do Tymoteusza

Przekład dosłowny

ści,c i rozwagi.d9 8Nie wstydź się więc świadectwa o naszym
Panua ani mnie, Jego więźnia,b lecz cierpc wraz [ze mną] dla
ewangelii,d stosownie do mocy Boga,e
który nas zbawił
i10 zawezwał świętym powołaniem,a11
nie według naszych czynów,b
lecz zgodnie z własnym planemc12 i łaską,
daną nam w Chrystusie Jezusied
przed wiecznymi czasami,c
10 Rz 16:26; Ef 3:9; Kol
10 a teraz objawionąa
1:26; Tt 1:3; 2:11; Hbr 9:26;
1P 1:20; 1Kor 15:26, 54-55;
przez zjawienie się naszego Zbawcy
Hbr 2:14; Rz 2:7; 1Tm 1:16
11 1Tm 1:12; 2:7
Chrystusa Jezusa,
12 2Tm 2:9; 1Kor 1:8; 3:13;
2Tm 1:18; 4:8
który zniszczył śmierć,b
13 1Tm 1:10; 6:3; 2Tm 4:3;
a jednocześnie rozświetlił13
Tt 1:9, 13; 2:1, 8; 2Tm 2:2;
1Tm 1:14
życie i nieśmiertelnośćc —
14 1Tm 6:20; Rz 8:9, 11;
1Kor 3:16; 6:19; Tt 3:5
przez ewangelię,
15 2 Tm 4:10, 16
9aRz 8:28; 1Kor 1:2; Ef 1:4;
1Tm 6:12; Hbr 3:1; bRz 9:11;
Ef 2:8-9; Tt 3:5; cEf 1:11;
d
1Tm 1:14; eRz 16:25; Tt
1:2; 1P 1:20

9

a

b

c

a
a

b

a

b

c

a

b

a

16a1Tm 1:13; b2Tm 4:19;
c
Rz 15:32; 1Kor 16:18; 2Kor
7:13; Flm 7, 20
17aDz 28:14, 16, 17
18aJd 21; bDz 18:19; 19:1,
26; 1Tm 1:3

11dla

której ja zostałem ustanowiony zwiastunem,14 apostołem i
nauczycielem;a15 12z tego też powodu znoszę te cierpienia,a ale
nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zaufałem, i jestem pewien, że
On jest w stanie ustrzec mojej lokaty16 na ten Dzień.b

8

lękliwości, (πνεῦμα) δειλίας, lub: nieśmiałości, tchórzostwa.

9

rozwagi, σωφρονισμός, lub: trzeźwego myślenia, umiarkowania.

10

i, καί, adiunktywne, zob. 1Tm 5:17.

11

zawezwał świętym powołaniem: καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, hebr.

12

planem, πρόθεσις, lub: postanowieniem, rozstrzygnięciem.

13

Lub: rzucił światło, φωτίσαντος.

14

zwiastunem, κῆρυξ, lub: heroldem.

15

i nauczycielem narodów, και (– C P) διδασκαλος εθνων א2 C D F G K L
P Ψ 81 104 365 630 1241 1505 1739 1881 𝔪; i sługą, και διακονος 33;
wariant w tekście:  *אA I 1175.

16

Lokata, παραθήκη, lub: depozyt, wkład (wyr. bankowe); to, co jedna
osoba powierzyła pieczy drugiej osoby, tzn.: (1) to, co Paweł powierzył
Jezusowi, np. wysiłki misyjne (np. Ga 4:11); (2) to, co Jezus „ulokował”
w Pawle, tj. zadanie rozgłoszenia dobrej nowiny. 2Tm 1:14 oraz 1Tm
6:20; 2Tm 2:2 wskazywałyby raczej na drugie znaczenie.
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wzorzec zdrowej nauki,a17 którą ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie;c
14strzeż pięknej lokatya przez Ducha Świętego, który mieszka w
nas.b
13Zachowuj
b

Powiadomienie o bieżącym stanie rzeczy
15Wiesz

o tym, że odwrócili się18 ode mnie wszyscya ci w
Azji,19 wśród których jest Figelos20 i Hermogenes.21 16Niech
Pan okaże miłosierdziea domowi Onezyforosa,b22 bo często
mnie pokrzepiałc i nie wstydził się mojego łańcucha,23 17ale gdy
znalazł się w Rzymie,a24 usilnie mnie szukał i znalazł; 18niech
mu Pan da znaleźć miłosierdzie u Pana w tym Dniu;a a jak bardzo usługiwał w Efezie,b ty wiesz lepiej.25

17

wzorzec zdrowej nauki, ὑποτύπωσις ὑγιαινόντων λόγων, tj. zdrowych
słów; por. ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία w Tt 2:1 (Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ
ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ).

18

Świadectwo innych mogło zaważyć na uwolnieniu Pawła. Rzymianie nie
ścigali ludzi z powodów czysto religijnych. Paweł musiał być oskarżony
za burzenie porządku publicznego, 2Tm 1:15 L.

19

Azja: w NP rzym. prowincja obejmująca ok. 33% wsp. zach i pd zach
Azji Mn., z Efezem jako stolicą, drugim co do wielkości miastem imperium rzym., na zach od Frygii i Galacji, odległym o 2.340 km od Rzymu.

20

Figelos, Φύγελος, czyli: zbieg.

21

Hermogenes, Ἑρμογένης, czyli: zrodzony za [sprawą] Hermesa.

22

Onezyforos, Ὀνησίφορος, czyli: przynoszący zysk (por. Szczęsny).

23

łańcuch, idiom: uwięzienie.

24

Spis ludności w 14 r. po Chr. zarejestrował ok. 6 mln ludności Rzymu.

25

lepiej, βέλτιον, może ozn. st. najwyższy: najlepiej (hebr.), 2Tm 1:18L.
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Rady duszpasterskie, ciąg dalszy
1a2Tm 1:2, bEf 6:10; Flp
4:13; 2Tm 1:7; 4:17; c1Tm
1:14; 2Tm 1:9
2a2Tm 1:13; b1Tm 6:12
3a2Tm 1:8; 4:5; b1Tm 1:18
4aMt 13:22; Łk 14:18-20
5a1Kor 9:25; b2Tm 4:8
6a1Kor 9:7, 10

więc, mój synu,a26 wzmacniaj sięb w łasce,c która jest
w Chrystusie Jezusie, 2a co usłyszałeś ode mniea wobec
wielu świadków,b to przekaż ludziom wiernym,27 którzy
będą zdolni i innych nauczać. 3Cierp [ze mną]a28 jak dobry
żołnierz Chrystusa Jezusa.b 4Nikt w służbie wojskowej nie wikła się w sprawy tego życia,a aby podobać się werbującemu.
5Również jeśli ktoś staje do zawodów,a nie zdobywa wieńca,b
jeśli nie walczył prawidłowo. 6Rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów.a 7Rozważaj, co mówię, a29
Pan da ci właściwe zrozumienie we wszystkim.30

8aDz 2:24; 1Kor 15:4, 20;
b
2Sm 7:12; Mt 1:1; 22:42,
45; J 7:42; Rz 1:3; cRz 2:16;
16:25; Ga 1:11; 1Tm 1:11
9aDz 9:16; 2Tm 1:8, 12; bEf
3:1; Flp 1:7; Kol 4:3, 18; cFlp
1:12-14; 1Ts 1:8
10a1Kor 13:7; Ef 3:13; Kol
1:24; b2Kor 1:6; Kol 3:12; Tt
1:1; c1Ts 5:9; d2Kor 4:17;
Hbr 2:10; 1P 5:10
11a1Tm 1:15; bRz 6:5, 8;
8:17; 2Kor 4:10-11; cJ 14:19;
1Ts 5:10
12a2Ts 1:4; bMt 10:22;
24:13; Rz 8:17; 1P 4:13; Obj
20:4, 6; cMt 10:33; Łk 9:26;
12:9
13aRz 3:3-4; 1Kor 1:9; bLb
23:19; Rz 11:29; Tt 1:2

8Pamiętaj

2

1Ty

Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych,a z nasienia Dawida,b według mojej ewangelii,c31 9dla której cierpięa
aż do więzów,b jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie zostało związane;c 10dlatego wszystkoa znoszę przez wzgląd na wybranych,b
aby i oni doświadczyli zbawienia,c które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną.d
11Wiarygodne

to Słowo:a32

Bo jeśli wspólnie umarliśmy,b
wspólnie też żyć będziemy;c
12 jeśli wytrwamy,a33
wspólnie królować będziemy;b
jeśli się zaprzemy,34

26

Lub: moje dziecko, τέκνον μου.

27

ludziom wiernym, πιστοῖς ἀνθρώποις, lub: godnym zaufania.

28

[ze mną]: ze względu na 2Tm 2:11-13, może być: [z Nim].

29

Lub: bowiem, γάρ, tj. Pan da ci bowiem.

30

Lub: dobry wgląd we wszystko.

31

Tj. zgodnie z dobrą wieścią, którą głoszę.

32

Wiarygodne to Słowo, πιστὸς ὁ λόγος: logicznie może należeć do 2Tm
2:10, por. 1Tm 3:1.

33

jeśli wytrwamy, εἰ ὑπομένομεν, tj. jeśli trwamy, lecz por. impf. w SG:
ם־עּמֹו ונִ ְמֹלְך
ִ ַּאם־נִ ְסבֹּל ִעּמֹו וג,
ִ i Wj 21:16; 2Tm 2:12L.
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On też nas się zaprze;c
13 jeśli przestajemy być wierni,35
On pozostaje wierny,a
ponieważ samego siebie zaprzeć się
nie może.b36
14To

14a1Tm 6:4; Tt 3:9
15a1Kor 11:19; 2Kor 13:5-6;
Flp 2:22; b1Tm 4:6; Tt 2:7-8;
c
Ef 1:13; Kol 1:5; Jk 1:18
16a 1Tm 4:7; 6:20; Tt 3:9
17a1Tm 1:20
18a1Tm 1:6; b1Tm 1:19
19aIz 28:16; 1Tm 3:15;
b
2Kor 1:22; Ef 1:13; 4:30;
c
Lb 16:5; Na 1:7; J 10:14,
27; 1Kor 8:3; dLb 16:26; Ps
6:9; Iz 52:11
a 20aRz 9:21
21aRz 9:21, 23-24; bRz 6:19,
22; 15:16; 1P 1:2; cEf 2:10;
2Tm 3:17; Tt 3:1, 8, 14; Hbr
13:21
a
b
c
a 22 1Tm 6:11; 1Tm 1:5; Dz
9:14; Rz 10:12; 1Kor 1:2
23a1Tm 1:4; 4:7; 6:4; Tt 3:9
24aRz 1:1; Ga 1:10; bMt
12:19; 1Tm 3:3; Tt 3:2;
c
1Tm 3:2
25aGa 6:1; Tt 3:2; 1P 3:16;
b
2Tm 3:8; Tt 1:9; 2:8; cDz
b 2:38; 5:31; 1Kor 15:34;
d
1Tm 2:4
26a1Tm 3:7; 6:9

przypominaj, nalegając przed Bogiem,37 aby nie walczyli
o słowa, [co jest] bez38 pożytku, na szkodę słuchaczy.
15Postaraj się stanąć przed Bogiem [jako] wypróbowany, [jako]
pracownik, którego nie trzeba się wstydzić,b prawidłowo wyjaśniający Słowo prawdy.c 16A pospolitej, pustej mowy unikaj,
bo jeszcze dalej posuną się w bezbożności, 17a ich słowo39 rozszerzy się jak gangrena; do nich należy Hymeneusza40 i Filetos,41 18którzy co do prawdya zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało — i wywracają wiarę niektórych.
19Jednak fundament Boży stoi niewzruszony,a mając taką pieczęć:b Zna Pan tych, którzy są Jego,c42 oraz: Niech odstąpi od
niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana.d43
34

jeśli się zaprzemy, εἰ ἀρνησόμεθα: odnosi się do ostatecznego zaparcia,
jak w Mt 13:20-21, nie chwilowej porażki, jak w J 18:17; 21:15, 2Tm
2:12L.

35

Lub: nie dochowujemy wierności, nie ufamy, nie wierzymy.

36

2Tm 2:11-13 to być może pieśń prześladowanych, 2Tm 2:13L.

37

przed Bogiem, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,  אC F G I 614 629 630 1175 ar vgmss
syhmg samss bopt, por. 1Tm 2:3; 5:4, 21; 6:13; 2Tm 4:1; przed Panem,
ἐνώπιον τοῦ κυρίου, A D K L P Ψ 048 81 104 365 1241 (1505) 1739
1881 𝔪 bvg sy sams bopt, por. Jk 4:10; Obj 11:4; ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ,
206 429 1758.

38

bez, ἐπ᾽ οὐδὲν,  *אA C F G I P 048 33 1175 1241; dla żadnego pożytku,
εἰς οὐδὲν, א2 D K L Ψ 81 104 365 630 1505 1739 1881 𝔪.

39

Lub: nauka.

40

Hymeneusz, Ὑμέναιος, czyli: należący do boga małżeństwa.

41

Filetos, Φίλητος, czyli: przyjazny, kochany (por. Miłosz).

42

Cytat Lb 16:5 za MT:  ;וְ י ַֹּּדע יְ הוָ הw G: Zna Bóg, ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς ὄντας
αὐτοῦ.

43

Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana;
ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου; cytat kompilo-

str. 6; Drugi List do Tymoteusza

Przekład dosłowny

20W

wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale
też drewniane i gliniane; jedne do [celów] zaszczytnych, a drugie pospolitych.a44 21Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od
tych, będzie naczyniema do [celów] zaszczytnych, poświęconym,b przydatnym dla Władcy, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.c
młodzieńczych zaś żądz uciekaj, dąż natomiast do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokojua — wraz z tymi, którzy z
czystego sercab wzywają Pana.c 23A głupich i niedorzecznych
dociekań unikaj, wiedząc, że rodzą spory.a 24Sługa Panaa zaś
nie powinien spierać się, lecz być uprzejmy dla wszystkich,b
zdolny nauczać,c wyrozumiały,45 25z łagodnością pouczającya46
przeciwstawiających się,b bo może Bóg da im opamiętaniec dla
[właściwego] poznania prawdyd 26i wytrzeźwieją z sidła diabła,a jako żywcem schwytani przez niego do [pełnienia] jego
woli.
22Od

wany; najwięcej wspólnego ma z Syr 35:3: Przyjemnością dla Pana jest
odstąpić od niegodziwości i [ofiarą] przebłagalną jest odstąpić od zła,
εὐδοκία κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας καὶ ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ
ἀδικίας.
44

pospolitych, εἰς ἀτιμίαν, lub: wstydliwych.

45

wyrozumiały, ἀνεξίκακος, radzący sobie w trudnościach, tolerancyjny.

46

Lub: wychowujący.
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Rady na dni ostateczne

1a1Tm 4:1; 2P 3:3; Jd 18;
b
2Tm 4:3
2aRz 1:29-31; 1Tm 1:9; 6:10;
2P 2:10-12
4aPs 25:3; J 6:71; Dz 7:52;
b
1Tm 3:6; 6:4; cJk 5:5; Flp
3:19
5aMt 7:15, 21; Rz 2:20-23;
Tt 1:16; bRz 16:17; 1Tm
6:11, 20; 2Tm 2:16, 22; Tt
3:9
6aTt 1:11; Jd 4; bMk 12:40;
Łk 20:47; Tt 3:3
7a1Tm 2:4; 2Tm 2:25
8aWj 7:11-22; 2Tm 2:25; bDz
c
d
b 13:8; 1Tm e6:5; 1Kor 9:27;
2Kor 13:5; 1Tm 1:4
a
9 2Tm 2:16

to wiedz,47 że w dniach ostatecznycha48 nastaną czasy
trudne:b49 2ludzie bowiem będąa samolubni, chciwi [na
grosz],50 chełpliwi,51 wyniośli, bluźnierczy,52 nieposłuszni
rodzicom, niewdzięczni, niepobożni,53 3nieczuli, nieprzejednani, oszczerczy,54 niepohamowani, nieposkromieni,55 niedobrzy,56 4zdradzieccy,a pochopni,57 nadęci,b kochający przyjemności — bardziej niż kochający Boga,c58 5mający pozór
pobożności,59 lecz zapierający się jej mocya — i tych unikaj.
6Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domówa i podbijają frywolne60 kobietki, chciwe grzechu,61 gnane różnorodny-

3

1A

47

Jeśli Tymoteusz nie wiedział o tym wcześniej, może to ozn., że dar prorokowania nie funkcjonował u niego tak, jak u Pawła.

48

dni ostateczne, ἐσχάται ἡμέραι, por. u kresu tych dni, ἐσχάτου τῶν
ἡμερῶν w Hbr 1:2. Paweł uważał, że żyje w dniach ostatecznych (w. 5),
choć o ich nastaniu mówi w czasie przyszłym; swoją nadzieję na rychłe
przyjście Jezusa wyraża w 1Ts 4:15-18, a świadomość cząstkowości swojego poznania w 1Kor 13:9.

49

czasy trudne, καιροὶ χαλεποί, lub: niebezpieczne (por. Mt 8:28).

50

chciwi [na grosz], φιλάργυροι, lub: „srebrolubni”, skąpi, groszoróbni,
zapracowani.

51

Lub: zarozumiali, samochwalczy.

52

Lub: oszczerczy, obelżywi, grubiańscy, wulgarni, sprośni.

53

niepobożni, ἀνόσιοι, nieświęci, bezbożni, niepobożni, niereligijni, zeświecczali, laiccy (2Tm 3:2; zob. 1Ts 1:9).

54

oszczerczy, διάβολοι, oskarżycielscy, obwiniający.

55

Lub: okrutni, zdziczali.

56

niedobrzy, ἀφιλάγαθοι, nieprzyjaźni dobru, niezamiłowani w tym, co
dobre.

57

pochopni, προπετεῖς, porywczy, bezmyślni.

58

Lub: nastawieni bardziej na wygodę niż na Boga (φιλήδονοι μᾶλλον ἢ
φιλόθεοι).

59

Lub: pozornie pobożni, (ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν
αὐτῆς ἠρνημένοι).

60

Lub: naiwne, głupie.
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mi żądzami,b 7które ciągle się uczą i nigdy do [właściwego]
poznania prawdy dojść nie mogą.a 8Podobnie zaś jak Jannes62 i
Jambres63 przeciwstawili się Mojżeszowi,a tak i ci przeciwstawiają się prawdzie,b ludzie spaczeni na umyśle,c którzy nie wytrzymali próby,d jeśli chodzi o wiarę.e 9Daleko jednak nie zajdą,
gdyż ich głupota stanie się wyraźna dla wszystkicha — podobnie jak stało się z tamtymi.
10a1Tm 4:6
11aDz 12:10; bDz 13:14; cDz
14:2-5; cDz 14:1-2; dDz 14:6,
19; ePs 34:20; Rz 15:31;
2Tm 4:17-18
12aMt 5:10-12; 10:22; J
15:20; Dz 14:22; Flp 1:29
13a1Tm 4:1; Tt 1:10
14a2Tm 2:2
15aPwt 4:6; Ps 119:98-99; J
5:39; 2Tm 1:5
16a2P 1:21; bRz 15:4; Ef 6:4
17a2Tm 2:21; Hbr 13:21

10Ty

natomiast poszedłeś za moją64 nauką,a65 postępowaniem,66
celem,67 wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,
11prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkałya w Antiochii,b w Ikonium,c w Listrzed — prześladowaniami, których
doświadczyłem, i ze wszystkich wyzwolił mnie Pan.d
12Wszyscy zaś, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie,
będą prześladowani.a 13Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej
brnąć będą w zło, zwodząc i ulegając zwiedzeniu.a68 14Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się [tego] nauczyłeś,a69 15i ponieważ od

61

chciwe grzechu, σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, „napakowane”, „naładowane”
grzechami.

62

Jannes, Ἰαννῆς, ( יַּ נִ יסJannis), czyli: straszący przed morzem (?).

63

Jambres, Ἰαμβρῆς, ( יַּ ְמ ְב ִריסJambris), l. Μαμβρῆς, czyli: wieszczący zagładę w morzu (?) l. buntownik, od ( ָמ ָרהmarah): imiona o niepewnej pisowni nawet w tekstach rabinicznych, niewspomniane w SP; znane z tradycji rabinicznej (2Tm 3:8L) imiona dwóch czarowników faraona, którzy
przeciwstawiali się Mojżeszowi (Wj 7:8-25). O Księdze Jannesa i Jambresa wspomina Orygenes; jej gr. fragmenty zawarte są w Papirusie Chester Beatty XVI; imiona znane w Qumran.

64

Umiejscowienie tego zaim umożliwia dodanie go do każdego z wymienianych dalej członów.

65

Lub: za moim pouczeniem.

66

postępowaniem, ἀγωγή, lub: sposobem życia.

67

celem, ῇ προθέσει, lub: planem.

68

Lub: będąc zwiedzionymi (πλανῶντες καὶ πλανώμενοι).

69

od kogo l. skąd, tj. od Pawła, od babki, od matki, z Pism Świętych.

Przekład dosłowny
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maleńkości znasz Pisma święte,70 które mogą obdarzyć cię mądrością71 ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa.a 16Całe
Pismo72 natchnione [jest] przez Bogaa73 i74 pożyteczne do nauki,75 do upomnienia, do poprawy, do wychowywania — tego w
sprawiedliwości,b 17aby człowiek Boży był przygotowany,76 [w
pełni] wyposażony77 do wszelkiego dobrego dzieła.a

70

Pisma święte, ἱερὰ γράμματα; w 2Tm 3:16 γραφή; w J 5:47 ozn. pisma
Mojżesza (εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς
ῥήμασιν πιστεύσετε), i zestawione są z wypowiedziami Jezusa; w NP ozn.
też zaświadczenia o należności (Łk 21:6) i listów (Dz 28:21); synonim
γραφή.

71

Pisma święte mogą nas obdarzyć mądrością ku zbawieniu; samego zbawienia dostępujemy dzięki wierze w Chrystusa Jezusa (J 5:39-40).

72

Całe Pismo, πᾶσα γραφή, lub: Każde Pismo, tj. Każda [część] Pisma: w
tym kontekście nie chodzi o pisma NT; należy zaznaczyć, że w swoich pismach Paweł odwołuje się też do tradycji rabinicznej (2Tm 3:8) i literatury spoza 39 ksiąg (2Tm 2:19 i Syr 35:3).

73

natchnione przez Boga, θεόπνευστος, tj. „Bogiemtchnięte”, tzn. powstało
z Bożej inspiracji (2P 1:20-21) i przez to stawia człowieka nie przed samym sobą jako dziełem literackim ani nie przed swoim Autorem, ale
przed Inspiratorem, hl w SNP; 2Tm 3:16L.

74

spójnik i występuje:  אA C F G I 33 81 104 365 1175 1739 1881 pc; brak
go w: it vgcl syp copbo Origenlat Ambst, tzn. Każde Pismo natchnione przez
Boga jest pożyteczne. Spójnik i może mieć znaczenie wyjaśniające: i
[przez to] pożyteczne.

75

do nauki, πρὸς διδασκαλίαν, tj. w teorii i praktyce.

76

przygotowany, ἄρτιος, lub: w pełni gotowy, doskonale pasujący, bliskoznaczne do doskonały l. dojrzały, τελειότητος.

77

[w pełni] wyposażony, ἐξηρτισμένος.

str. 10; Drugi List do Tymoteusza
1a1Tm 1:18; 6:13; bDz
10:42; 17:31; Rz 14:9-10; 1P
4:5; c1Tm 6:14; Tt 2:13; dMt
13:41; Łk 1:33; Ef 5:5; Kol
1:13; Hbr 1:8; 2P 1:11; Obj
1:9; 11:15
2aDz 4:31; 6:7; 12:24; 19:20;
Kol 4:3; Obj 1:2, 9; 6:9;
b
1Tm 5:20; Tt 1:13; 2:15;
c
Dz 20:20; 1Ts 5:14; 1Tm
4:13; 6:2; 2Tm 2:24
3a2Tm 3:1; bTt 1:9; 2:1; 2Tm
1:13; c1Tm 4:1
4aTt 1:14; b1Tm 1:4; 4:7; Tt
1:14
5a2Tm 1:7; Tt 2:12; 1P 1:13;
4:7; b2Tm 1:8; 2:3; cDz 21:8;
Ef 4:11; dKol 4:17; 1Tm 1:12

Przekład dosłowny

Wezwanie do głoszenia Słowa
wobec Boga i Chrystusa Jezusa, mającego
sądzić żywych i umarłych,b na Jego zjawienie sięc79 i80 na
Jego Królestwo:d 2Głoś Słowo!a Bądź gotów81 w czasie i
nie w czasie, poprawiaj,82 upominaj,b zachęcaj z wszelką
cierpliwością i pouczeniem.c 3Bo nastanie czas,a gdy zdrowego
pouczeniab nie zniosą, ale chętni łechtać [własny] słuch83 otoczą się nauczycielami według własnych pożądańc — 4i odwrócą
się od słuchania prawdy,a skręcą zaś ku mitom.b84 5Ty jednak
bądź trzeźwya85 we wszystkim, cierp,b wykonuj dzieło ewangelisty,c dopełnij swojej posługi.d

4

1Nalegama78

78

więc, ουν, dodane w: Ψ 1505 pc; ja, εγω, w: 326; więc ja, ουν εγω, w: D1
K L 630. 1241 𝔪; brak w:  אA C D* F G I P 6 33 81 104 326c 365 1175
1739 1881 latt.

79

zjawienie się, ἐπιφάνεια, w NP odnosi się tylko do Chrystusa, do (1) Jego
pierwszego przyjścia na ziemię (2Ts 1:10); (2) Jego powtórnego przyjścia
(1Tm 6:14; 2Tm 1:10; 2Ts 2:8; Tt 2:13).

80

i, καί, w:  *אA C D* F G 6 33 424c 1175 1739 2495 itd,g,61 vgst.ww bo al;
według, κατα א2 D1 K L P Ψ 81 104 365 630 1241 1505 1881 𝔪 vgcl (sy)
sa. syrp, h copsa goth arm eth al.

81

Lub: stój, bądź dostępny, ἐπίστηθι.

82

Lub: przekonuj, aor. ἔλεγξον, wyrażający normę postępowania.

83

chętni łechtać [własny] słuch, κνήθεσθαι τὴν ἀκοήν, idiom: chętni słyszeć to, czego chcą (tylko w 2Tm 4:3).

84

mit, μῦθος, lub: baśń, bajka, legenda, zob. 2P 1:16.

85

bądź trzeźwy, od: νήφω, w przeciwieństwie do bycia pijanym, od μεθύω;
przenośnie: być wolnym od wszelkiej formy umysłowego lub duchowego
zamroczenia, być przytomnym, mieć jasny obraz rzeczywistości, być
świadomym rzeczy (2Tm 4:5L).

Przekład dosłowny
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Podsumowanie życia
a

6Ja

b

Flp 2:17; Flp 1:23; 2P
bowiem już jestem wylany [w ofierze]a i86 nadszedł czas 61:14
b87 7
a88
1Tm 1:18; 6:12; Dz
mojego odejścia.
Piękny bój stoczyłem,
biegu dokona- 720:24;
1Kor 9:26; Hbr 12:1
b
8
89
90
8
9:25; Flp 3:14; 2Tm
łem, wiarę — zachowałem; teraz czeka na mnie wieniec 2:5;1Kor
Jk 1:12; 1P 5:4; Obj
a
sprawiedliwości, którym nagrodzi mnie w tym Dniu Pan, sę- 2:10; Dz 17:31; Mt 16:27;
Obj 22:12
dzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkich, którzy
9 2Tm 1:4; Tt 3:12
[Dzień] Jego zjawienia się pokochali.c91
10 Kol 4:14; Flm 24; 2Tm
a

b

a

b

c

a

a

Polecenia osobiste
i doniesienia z ostatniej chwili
9Postaraj

się przyjść do mnie szybko;a 10bo Demasa92 mnie opuścił, pokochawszy teraźniejszy wiek, i odszedł do Tesaloniki,
Kreskes93 do Galacji,d Tytuse94 do Dalmacji; 11tylko Łukasz
jest ze mną. Weź Markab96 i przyprowadź z sobą, bo jest mi
bardzo potrzebny do posługi. 12Tychikosaa97 zaś posłałem98 do
b

b

1:15; 1J 2:15; cDz 17:1; dDz
16:6; 18:23; Ga 1:2; e2Kor
2:13; 7:6, 13, 14; 8:6, 16, 23;
12:18; Ga 2:1, 3; Tt 1:4
11aKol 4:14; Flm 24; bDz
12:12, 25; 13:13; 15:37, 39;
Kol 4:10; Flm 24; 1P 5:13
a
c 12 Dz 20:4; Ef 6:21; Kol 4:7;
Tt 3:12
a
a95 13 Dz 16:8; 20:5-6; 2Kor
2:12
14aDz 19:33; 1Tm 1:20;
b
2Sm 3:39; Ps 28:4; 62:13;
Prz 24:12; Rz 2:6

86

i jako spójnik wyjaśniający tj. to znaczy nadszedł czas… (2Tm 3:16); l.
adiunktywny (1Tm 2:12).

87

Lub: wybiła godzina mojego odejścia.

88

Stoczyłem piękny bój, τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, tj. hebr. Piękny bój
bojowałem l. Dobrą walkę stoczyłem (tj. mam ją za sobą; pf.); wszystkie
czasowniki w pf.: bieg mam dokonany, wiarę zachowaną, τὸν δρόμον
τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα; w 2Tm 1:18 przywołany jest obraz boju.

89

teraz, λοιπὸν, lub: w końcu.

90

czeka na mnie, ἀπόκειταί μοι, odłożony jest mi.

91

Por. 2Tm 4:5; lub: tych, którzy na Jego zjawienie się z utęsknieniem
czekają.

92

Demas, Δημᾶς, skrócone: Δημήτριος, czyli: należący do Demeter, gr.
bogini urodzaju.

93

Kreskes, Κρήσκης, od łac. Crescens, czyli: rosnący.

94

Tytus, Τίτος, od łac. Titus, czyli: obrońca (?).

95

Łukasz, Λουκᾶς, czyli: (1) pochodzący z Lukanii (pd Italia); (2) świetlisty.

96

Marek, Μᾶρκος, od łac. Markus, czyli: Marsowy (?).

97

Tychikos, Τυχικός, czyli: szczęśliwy.

98

posłałem, ἀπέστειλα, aor. epistolarny (?); jeśli tak, Tychikos mógł być
posłany, żeby zastąpić Tymoteusza w czasie jego podróży do Rzymu; jeśli
nie, to Tymoteusz mógł już przebywać gdzie indziej niż w Efezie.
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Przekład dosłowny

Efezu. 13Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa,99
przynieś, idąc po drodze, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy.
14Aleksander,a100 brązownik, wyrządził mi wiele złego; odda
mu Pan według jego czynów;b 15jego i ty się strzeż; bardzo się
bowiem sprzeciwił naszym słowom.
16a2Tm 1:15
17aDz 23:11; 27:23; b1Tm
1:12; 2Tm 2:1; cRz 15:19; Tt
1:3; d1Sm 17:37; Ps 22:22;
Dn 6:23
18aRz 11:36; 16:27; Hbr
13:21

16W

pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było, ale
wszyscy mnie opuścilia — niech im to nie będzie policzone;
17Pan jednak stał przy mniea i wzmocnił mnie,b aby przeze mnie
dopełnione zostało poselstwo i usłyszały [je] wszystkie narodyc
— i zostałem uratowany z paszczy lwiej.d101 18Uratuje mnie
Pan od wszelkiego dzieła złego i zbawi102 dla królestwa swego
niebieskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków.a
Amen.103

Końcowe pozdrowienia
19Pozdrów

Pryskę104 i Akwilęa105 oraz dom Onezyforosa.b106

20Erastosa107 pozostał

w Koryncie,b a Trofimosac108 zostawiłem
chorującego w Milecie.d109 21Postaraj się przyjść przed zi99

Karpos, Κάρπος, czyli: plon.

100 Aleksander, Ἀλέξανδρος, czyli: obrońca mężczyzn.
101 zostałem uratowany z paszczy lwiej, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος,

idiom: zostałem uratowany ze śmiertelnego niebezpieczeństwa; na idiom
wskazywałby fakt, że obywatele rzymscy nie byli skazywani na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta; por. Ps 22:14; 1P 5:8.
102 Lub: uratuje, tj. zachowa przy życiu dla dalszego głoszenia Królestwa.
103 W Liście znajduje się podpis: Do Tymoteusza 2, Προς Τιμοθεον β´ (– אC)

 אC (D, F G) Ψ 33 pc; Do T. 2., napisany z Rzymu (z Laodycei), πρ. (–
1881) Τ. β´ εγραφη απο Ρωμης (Λαοδικαιας A) A P 6. 1739* 1881 pc;
Do T. 2., zgromadzenia Efezjan pierwszego wybranego (l. ordynowanego) biskupa, napisany z Rzymu, gdy po raz drugi Paweł został postawiony przed cesarzem rzymskim Neronem, πρ. Τ. β´ της Εφεσιων εκκλησιας
επισκοπον πρωτον χειροτονηθεντα εγραφη απο Ρωμης οτε εκ δευτερου
παρεστη Παυλος τω καισαρι Ρωμης Νερωνι (vl v.l. al) 1739c 𝔪.
104 Pryska, Πρίσκα, od łac. Prisca, skr. Πρίσκιλλα, czyli: dawna, starożytna,

imię właściwe dla rzymskiego rodu Acilia.
105 Akwila, Ἀκύλας, od łac. Aquila, czyli: orzeł.
106 Onezyforos, Ὀνησίφορος, czyli: niosący korzyść.

Przekład dosłowny
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mą.a110 Pozdrawiają cię Eubulos,111 Pudens,112 Linos,113 Klaudia114 i wszyscy bracia.
22Pan

Dz 18:2, 18, 26; Rz 16:3;
[niech będzie] z duchem twoim.a Łaskab [niech będzie] z 19
1Kor 16:19; 2Tm 1:16

wami.

20aDz 19:22; Rz 16:23; bDz
18:1; 19:1; 1Kor 1:2; cDz
20:4; 21:29; dDz 20:15, 17
21aTt 3:12
22aGa 6:18; Flp 4:23; Flm
25; bKol 4:18; 1Tm 1:14;
2Tm 1:9; 2:1; Tt 2:11

107 Erastos, Ἔραστος, czyli: ukochany.
108 Trofimos, Τρόφιμος, czyli: wykarmiony, wykształcony.
109 Prawdopodobnie w drodze powrotnej z Krety.
110 W zimie żegluga po M. Śródziemnym była utrudniona.
111 Eubulos, Εὔβουλος, czyli: ten, któremu dobrze doradzono, roztropny.
112 Pudens, Πούδης, łac. Pudens, czyli: nieśmiały.
113 Linos, Λίνος, czyli: len; w mitologii gr. syn Apollina.
114 Klaudia, Κλαυδία, łac. Klaudia, czyli: chroma; w nawiązaniu do cesarza

Klaudiusza I (10 r. p. Chr.-54 r. po Chr.).

a

b

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego
w przekładzie EIB
Uwagi wstępne
•

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (Literatura i uwagi
do wersetów) jest, w obecnym zamyśle, dziełem roboczym, którego kolejne wydania
powinny ukazywać się co kwartał.

•

Jeśli chodzi o przynależność dyscyplinarną, Literatura i uwagi do wersetów, na obecnym etapie, w największym stopniu wpisuje się w dziedzinę krytyki tekstu biblijnego,
następnie, w coraz mniejszym stopniu, kolejno, w egzegezę Pisma Świętego, historię,
teologię i teoretyczne podstawy duszpasterstwa.

•

W trakcie tłumaczenia Pisma Świętego regularnie korzystano z wymienionych w kolumnie Literatura i uwagi encyklopedii, gramatyk, komentarzy, leksykonów i słowników. Wyraźne wymienienie ich w konkretnych miejscach, nawet bez dodatkowych
uwag, oznacza sugestię dalszego zgłębienia tematu w zaznaczonych dziełach.

•

W niektórych przypadkach, dla lepszego wskazania, których wyrażeń lub tematów
dotyczą pozycje bibliograficzne, skopiowano całe przypisy do wersetów lub ich części
wzięte z Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza w przekładzie dosłownym.

•

W niektórych przypadkach zamieszczono same uwagi, bez wskazania pozycji bibliograficznych. Ma to charakter przejściowy. Uwagi te mogą opierać się na wiadomościach
zapamiętanych przez piszącego. Uznano, że nawet w takiej formie mogą one okazać się
przydatne dla korzystających.

•

W niektórych przypadkach noty bibliograficzne nie zawierają niektórych szczegółów,
takich jak: tytuł tomu przy dziełach wielotomowych i strona. Powodem tego jest elektroniczna forma tych publikacji, opublikowanych, w większości, w ramach Logos Bible
Software (LBS, https://logos.com), którego EIB jest użytkownikiem, innej biblioteki
elektronicznej lub innego portalu internetowego, np. NET (https://net.bible.org). W takich przypadkach odnalezienie źródła informacji powinno się odbywać po referencji
biblijnej (np. J 3:16) lub, elektronicznie, przez wyszukiwarkę. W przypadku leksykonów i słowników, w przypadku braku strony należy weryfikować informację kierując
się słowem lub hasłem. W przypadku gramatyk nie podawano strony, lecz indentyfikator uwagi, np. GKC 72m.

•

Na obecnym etapie Literatura i uwagi są dziełem Piotra Zaremby. Mogły jednak przybrać obecną formę dzięki jego kontaktom roboczym ze współpracownikami lub
uczniami. Ich wkład został zaznaczony ich inicjałami. Tam, gdzie są całkowicie one
głównie ich dziełem, zostało to zaznaczone pogrubionym drukiem ich inicjałów.

•

Znaczenie skrótów i skrótowców bibliograficznych zamieszczono pod tabelą.

•

Indeks „L” (L) jest skrótem wyrazu literatura.

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego
Werset
Rdz 1:2L

Literatura i uwagi
W kosmogonii Rdz słońce, księżyc, woda nie są bóstwami.
Kosmogonie innych kultur, np.: (1) Bab.: Marduk zabija boginię Morza Tiamat, a z jej zwłok tworzy niebo i ziemię, zob. Enuma Elisz; bóstwami wodnego chaosu są: Apsu, Tiamat i Mummu. (2) Egip.: Stwórca, Ptah, tworzy świat
z wód będących uosobieniem bóstwa Nun; bóstwami są też słońce i księżyc
(Ra i Tot).

Rdz 1:3L

Spójnik waw, ו, w narracji hbr. może mieć wielorakie znaczenie: łączne,
rozłączne, przeciwstawne, wynikowe i emfatyczne.

Rdz 1:5L

wieczór […] poranek: Vaux 2004: 194.
Vaux R. de. 2004. Instytucje Starego Testamentu, t. I i II. Poznań: Pallottinum: 194.

Rdz 1:8L

sklepienie: Stadelmann 1970: 37-60.
Stadelmann Luis. I. J. 1970. The Hebrew Conception of the World: a philological and literary study, AnBib, Rzym: E Pontificio Instituto Biblico: 3760. Dostępny: EIB.

Rdz 1:14L

Dwa wielkie światła nie są bóstwami jak w kosmogoniach innych religii.
Zaznaczenie tego w narracji może mieć świadomie przyjęty wymiar polemiczny, zob. Hasel 1974: 81-102.
Hasel G. 1974. „The Polemical Nature of the Genesis Cosmology”, EvQ 46.
Claredon: 81-102. Dostępny: https://biblicalstudies.org.uk/pdf/eq/19742_081.pdf.

Rdz 2:3L

Zob. GKC 1140; JM 124o n.

Rdz 2:4L

pochodzenie: Woudstra 1970: 184-89.
Woudstra M. H. 1970. „The Toledot of the Book of Genesis and Their Redemptive-Historical Significance”, CTJ 5: Grand Rapids, Michigan: 184-89.
Dostępny:
https://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/otesources/01genesis/text/articles-books/woudstra_gentoledot_ctj.pdf.

Rdz 2:6L

mgła: NET; żywa dusza: T. C. Mitchell, „The Old Testament Usage of
Neshama”, VT 11 [1961]: 177-87.

Rdz 2:8L

Eden, ‘( ֵע ֶדןeden), czyli: rozkosz (עּדּונִ ים,
ִ zn. zbytek, luksus), zob. Ne 9:25.
Można odnieść wrażenie, że Eden to późniejsza nazwa miejsca. Innymi słowy, nie było Edenu, w którym byłby ogród; był ogród Boży na obszarze,
który potem zaczęto nazywać Edenem, zob. Ez 27:23. Pod. anachronizm
występuje w przypadku Ur Chaldejskiego (Rdz 11:48); Ogród Boży przejął
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nazwę późniejszego Eden, Rdz 4:16; Iz 51:3; Ez 28:13; 31:9, 16, 18; 36:35.
HALOT sugeruje ponadto, że Eden może pochodzić od sum. i ak. edinu,
czyli: step, równina.
Rdz 2:13L

Kusz: E. A. Speiser, Genesis (AB), 20.

Rdz 2:18L

naprzeciw niego: M. L. Rosenzweig, „A Helper Equal to Him”, Jud 139
(1986): 277-80.

Rdz 2:19L

A: S. R. Driver, A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew, 84-88, szczególnie R. Buth, „Methodological Collision between Source Criticism and
Discourse Analysis”, Biblical Hebrew and Discourse Linguistics, 138-54.
Przeciwny punkt widzenia IBHS 552-53 §33.2.3 i C. J. Collins, „The Wayyiqtol as ‘Pluperfect’: When and Why”, TynBul 46 (1995): 117-40. NET.

Rdz 2:25L

GKC 72m.

Rdz 3:1L

z żadnego: GKC 152b.

Rdz 3:2L

możemy spożywać: GKC 107s.

Rdz 3:4L

Składnia: GKC 113v.

Rdz 3:8L

Głos: Jeffrey Niehaus „In the Wind of the Storm: Another Look at Genesis
3:8.” VT 44 (1994): 263-267; pod. Douglas Stuart w 2014 roku ma się ukazac
w BibSac; w powiewie wichru: por.  יֹוםII HALOT.

Rdz 3:11L

JM 161b.

Rdz 3:12L

i jadłem: Forma pauzalna, GKC 68e.

Rdz 3:13L

Pytanie emfatyczne: zob. GKC 136c, 148b, WBC; zwiódł: NET.

Rdz 3:15L

Protoewangelia: Witfall W. „Genesis 3:15 – a Protevangelium?” CBQ 36
[1974]: 361-65; Martin R. A. „The Earliest Messianic Interpretation of Genesis 3:15”, JBL 84 [1965]: 425-27.

Rdz 3:16L

pragnienie: Foh Susan T. „What is the Woman’s Desire?” WTJ 37 (1975):
376-83; panował: NET.

Rdz 3:20L

Ewa: Opis stoi w sprzeczności z opowieściami pozabiblijnymi o bogini-wężu
hawwat jako matce żyjących, zob. J. Heller, „Der Name Eva”, ArOr 26
(1958): 636-56; A. F. Key, „The Giving of Proper Names in the OT”, JBL 83
(1964): 55-59

Rdz 3:24L

cheruby: zob. HALOT; Kapelrud A. S. „The Gates of Hell and the Guardian
Angels of Paradise”, JAOS 70 [1950]: 151-56; i D. N. Freedman and M. P.
O’Connor, TDOT 7: 307-19

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

str. 8
Rdz 4:1L

Z pomocą PANA: zob. BDB 85 s.v. ;את
ֵ z JHWH (2): NET.

Rdz 4:7L

leży, ( ר ֵֹבץrowets), lub: czai się; grzech jest rż, może więc od ak. rabitsu,
czyli: demon l. pokusa; może hap. oryg. ח ָּטאת תר ֵֹבץ,
ַ E. A. Speiser, Genesis
(AB), 29, 30-33.
Por. Rdz 3:16 z 4:7; zob. A. J. Hauser, “Linguistic and Thematic Links Between Genesis 4:1-6 and Genesis 2-3”, JETS 23 (1980): 297-306.

Rdz 4:8L

Aposiopeza: NET.

Rdz 4:10L

Słuchaj! GKC 146b; BDB 196-197; JM 136b; krwi: ּד ֵמי:ְּ JM 136b.

Rdz 4:14L

Muszę się skryć: Impf. jako imp., zob. Joüon 113m

Rdz 4:15L

kto by, hbr. כל־ה ֵֹרג,
ָּ zob. JM 139h; Siedmiokrotną: nie jest to du, ale rż wraz z
końcówką przysłówkową, JM 100o, GKC 134r.

Rdz 4:17L

Budował [on] miasto: Joüon 121f; najstarszym miastem świata: WBC.

Rdz 4:18L

WBC.

Rdz 4:22L

kującego: Warto zwrócić uwagę na odkrycia archeologiczne H. E. Frankforta,
jak również na graniastosłup Welda (Weld Prism)

Rdz 5:3L

żył: Zob. G. F. Hasel, „The Genealogies of Gen. 5 and 11 and their Alleged
Babylonian Background”, AUSS 16 (1978): 361-74; tamże: „Genesis 5 and
11”, Origins 7 (1980): 23-37.

Rdz 5:18L

Jered: Kopf L. VT 8 [1958] 179.

Rdz 5:21L

Chodził: Parnham F. S. „Walking with God”, EvQ 46 (1974): 117-18.

Rdz 5:25L

Metuszelach: WBC.

Rdz 5:32L

Kraeling E. G. „The Interpretations of the Name Noah in Genesis 5:29”, JBL
48 (1929): 138-43; Sem, Cham: WBC.

Rdz 6:2L

WBC.

Rdz 6:3L

Cz ( יָּ דֹוןjadon) pokrewny może być ak. chronić: Speiser 1956: 126-29.
Speiser E. A. 1956. „YDWN, Gen. 6:3”, JBL 75 [1956]: 126-29.

Rdz 6:4L

Speiser E. A. Genesis (AB), 45-46; Westermann C. Genesis, 1:379-80;
Kilmer Anne D. „The Mesopotamian Counterparts of the Biblical Nephilim”,
Perspectives on Language and Text, 39-43.

Rdz 6:5L

Murphy R. E. „Yeser in the Qumran Literature”, Bib 39 [1958]: 334-44.

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

str. 9

()וְּ ָּכל־יֵ ֶצר ַמ ְּח ְּשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע.
Rdz 6:14L

drzewo cyprysowe: NET; uszczelnij czciną: HALOT WBC

Rdz 6:17L

Potop: A. Heidel, The Gilgamesh Epic and the Old Testament Parallels; M.
Kessler, „Rhetorical Criticism of Genesis 7”, Rhetorical Criticism: Essays in
Honor of James Muilenburg (PTMS), 1-17; I. M. Kikawada, A. Quinn, Before Abraham Was; A. R. Millard, „A New Babylonian ‘Genesis Story’”,
TynBul 18 (1967): 3-18; G. J. Wenham, „The Coherence of the Flood Narrative”, VT 28 (1978): 336-48.

Rdz 6:18L

ustanowię: WBC; przymierze: osiem — Scoffield; dziewięć, z Salomonem,
dodawane przez przedstawicieli premilenizmu dyspensacyjnego, McDonald
27.

Rdz 7:11L

źródła wielkiej otchłani: G. F. Hasel, „The Fountains of the Great Deep”,
Origins 1 (1974): 67-72; tamże: „The Biblical View of the Extent of the
Flood”, Origins 2 (1975): 77-95.
Przebieg potopu
Tekst:
Rdz

Wydarzenie

7:4, 10

Zapowiedź

Opadanie wody
150 dni

Przybieranie
wody: 150 dni

7:4, 10

Czekanie

Data

Dni

10.2.600
10-17.2.600

7

7:11,
13

Początek potopu

17.2.600

7:12

Burza i żegluga

17-27.2.600

8:2

Koniec burzy

8:3

Żegluga

8:4

Lądowanie
Początek opadania

8:5

Widok szczytów

17.7-1.10.600

73

8:6

Czas oczekiwania

1.10-10.11.600

40

8:7

Wypuszczenie kruka

8:7-8

40

27.2.600
27.2-17.7.600

110

17.7.600

10.11.600

Między krukiem
a gołębicą

9

8:8

Gołębica: pierwszy lot

26.11.600

7

8:10

Gołębica: drugi lot Powrót z
listkiem

3.12.600

7

8:12

Gołębica: Trzeci lot

10.12.600

7

10-17.12.600

7

8:13

Czas oczekiwania

8:3

Koniec opadania wody

17.12.600
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70 dni
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8:12-13

Wysychanie wody

17.12.600-1.1.601

13

8:13

Zdjęcie dachu
Wysychanie lądu

1.1-27.2.601

57

8:14-19

Zejście na ląd

27.2.601
Razem

377

Objaśnienia: (1) Przyjęto 30 dni w miesiącu; (2) kursywą informacje niepewne.

Rdz 8:4L

górach: GKC 124o.

Rdz 9:25L

Przeklęty: Zob. Herodot, Historia 1.8-13; A. P. Ross, „The Curse of Canaan”,
BSac 137 (1980): 223-40; H. C. Brichto, The Problem of „Curse” in the
Hebrew Bible (JBLMS), J. Scharbert, TDOT 1:405-18.

Rdz 9:27L

sługą: T. O. Figart, A Biblical Perspective on the Race Problem, 55-58.

Rdz 10:1L

Co do struktury spisu narodów: A. P. Ross, “The Table of Nations in Genesis
10 – Its Structure”, BSac 137 (1980): 340-53; idem, “The Table of Nations in
Genesis 10 – Its Content”, BSac 138 (1981): 22-34. Informacje dotyczące
wymienionych niżej narodów w uwagach do Rdz 10 pochodzą z NET.

Rdz 10:2L

Gomer: E. M. Yamauchi, Foes from the Northern Frontier (SBA), 49-61;
Magog: tamże 22-24; Tubal, Meszech: tamże 24-26; Tiras: , od których pochodzą pelasgijscy piraci Egei.

Rdz 10:3L

Aszkenaz, Rifat: E. M. Yamauchi, Foes from the Northern Frontier (SBA),
63; Togarma: tamże 26-28. Por. Til-garimmu, stolicę Kammanu, które graniczyło z Tabal we wschodniej Turcji.

Rdz 10:7L

Chawila: HALOT 297 s. v. ֲחוִ ָּילה

Rdz 10:8L

Nimrod: BDB.

Rdz 10:10L

królestwa: E. A. Speiser, Genesis (AB), 67.

Rdz 10:14L

Filistyni: D. M. Howard, “Philistines”, Peoples of the Old Testament World,
232.

Rdz 10:16L

Girgaszyci: WBC.

Rdz 11:2L

wędrowania: Zob. A. P. Ross, “The Dispersion of the Nations in Genesis
11:1-9”, BSac 138 (1981): 119-38

Rdz 11:4L

nie rozproszyli się: w Eridu Genesis, bogini Nintur, przeciwnie, wzywa ludzi
do budowania miast i do prowadzenia osiadłego trybu życia.

Rdz 11:9L

J. P. Fokkelman, Narrative Art in Genesis (SSN).
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P123

IV

1Kor 14:31-34; 15:3-6

P124

VI

2Kor 11:1-4, 6-9

P125

III/IV

1P 1:23-2:5, 7-12

P126

IV

Hbr 13:12-13, 19-20

P127

V

Dz 10:32-35, 40-45; 11:2-5, 30-12:3, 5, 7-9; 15:29-30, 34-41;
16:1-4, 13-40; 17:1-10

Kodeksy majuskułowe, uncjały, 1-45 z oznaczeniami (sigla)
Nr

Siglum

Nazwa

Data

Treść

Obj.

Uwagi

01

א

Synajski

IV

edpko

148

pełne NP

02

A

Aleksandryjski

V

edpkoz

144

brak w NP2

03

B

Watykański

IV

edpk

142

brak w NP3

04

C

Efrema

V

edpkoz

145

V

ezdz

415
533

05

D

Bezy

06

D

Claramontanus

VI

pz

07

E

Basilensis

VIII

ez

318

08

E

Laudianus

VI

dz

227
204

09

F

Borelianus

VIII

ez

010

F

Augiensis

IX

pz

136

011

G

Seidelianus I

IX

ez

251

IX

pz

99
194

012

G

Boernerianus

013

H

Seidelianus II

IX

ez

014

H

Mutinensis

IX

dz

43

015

H

Coislinianus

VI

pfkf

41
84

016

I

Freerianus

V

pz

017

K

Cyprius

IX

e

267

018

K

Mosquensis

IX

pKzk

288

2

Brak Mt 25; J 2; 2Kor 3.

3

Brak 4 ost. ksiąg, Hbrz.
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VIII

ez

257
189

020

L

Angelicus

IX

d4kp5

021

M

Campianus

IX

e

257

022

N

Petropolitanus Purp.

VI

ef

241
44

023

O

Sinopensis

VI

Mtz

024

P

Guelferbytanus A

VI

E327

44

025

P

Porphyrianus

IX

(dpko)z

327

V

Łkz Jz

13

026

Q

Guelferbytanus B

027

R

Nitriensis

VI

Łk

48

028

S

Vaticanus 354

949

e

235

0296

T

Borgianus

V

ef

32

030

U

Nanianus

IX

e

380
220

z

031

V

Mosquensis

IX

ez

032

W

Washingtonianus

V

ez

187

033

X

Monacensis

X

eKz

160

IX

ez

309
32

034

Y

Macedoniensis

035

Z

Dublinensis

VI

Mtz

036

Γ

Tischendorfianus IV

X

ez

257

037

Δ

Sangallensis

IX

e

198

038

Θ

Coridethianus

IX

e

248

039

Λ

Tischendorfianus III

IX

Łk J

157

040

Ξ

Zacynthius

VI

ŁkK

89

041

Π

Petropolitanus

IX

ez

350

042

Σ

Rossanensis

IX

Mt Mk

188

043

Φ

Beratinus

VI

Mt Mk

197

044

Ψ

Athous Lavrensis

IX/X

ezdpzk

261

4

Dz 8:10-28:31.

5

Rz-Hbr 12:28.

6

029 = [0113] [0125] [0139].
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