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Potomstwo SetaPotomstwo Kaina

26 Setowi też urodził się syn 
i nadał mu imię Enosz. Wtedy za-
częto wzywać imienia PANAa.

ROZDZIAŁ 5

TO jest księga rodu Adamab. 
W dniu, w którym Bóg stworzył 

człowieka, uczynił go na podobień-
stwo Bogac.
2 Stworzył ich mężczyzną i ko-

bietąe; błogosławił ich i nadał im 
imię Adam w dniu, w którym zosta-
li stworzeni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat 

i spłodził syna na swoje podobień-
stwo, na swój obraz, i nadał mu 
imię Setg.
4 A dni Adama po spłodzeniu Seta 

było osiemset lat i spłodził synów 
i córki.
5 A tak wszystkich dni, które żył 

Adam, było dziewięćset trzydzieści 
lat i umarłh.
6 Set żył sto pięć lat i spłodził Eno-

sza.
7 Po spłodzeniu Enosza Set żył 

osiemset siedem lat i spłodził sy-
nów i córki.
8 Wszystkich dni Seta było dzie-

więćset dwanaście lat i umarł.
9 Enosz żył dziewięćdziesiąt lat 

i spłodził Kenana.
10 Po spłodzeniu Kenana Enosz 

żył osiemset piętnaście lat i spło-
dził synów i córki.
11 Wszystkich dni Enosza było 

dziewięćset pięć lat i umarł.
12 Kenan żył siedemdziesiąt lat 

i spłodził Mahalaleela.
13 Po spłodzeniu Mahalaleela Ke-

nan żył osiemset czterdzieści lat 
i spłodził synów i córki.
14 Wszystkich dni Kenana było 

dziewięćset dziesięć lat i umarł.
15 Mahalaleel żył sześćdziesiąt 

pięć lat i spłodził Jareda.
16 Po spłodzeniu Jareda Maha-

laleel żył osiemset trzydzieści lat 
i spłodził synów i córki.

14 Oto wyganiasz mnie dziś z po-
wierzchni ziemi, a przed twoją twa-
rzą będę ukryty. Będę tułaczem 
i zbiegiem na ziemi, a stanie się 
tak, że ktokolwiek mnie spotka, za-
bije mnie.
15 PAN mu odpowiedział: Zapraw-

dę, ktokolwiek zabije Kaina, ponie-
sie siedmiokrotną zemstę. I nałożył 
PAN na Kaina piętnod, aby nie zabił 
go nikt, kto by go spotkał.
16 Wtedy odszedł Kain sprzed obli-

cza PANA i zamieszkał w ziemi Nod, 
na wschód od Edenu.
17 I Kain obcował ze swoją żonąf, 

a ona poczęła i urodziła Henocha. 
Zbudował też miasto i nazwał je 
imieniem swego syna – Henoch.
18 Henochowi urodził się Irad, 

a Irad spłodził Mechujaela, a Me-
chujael spłodził Matuszaela, a Ma-
tuszael spłodził Lameka.
19 I Lamek pojął sobie dwie żony. 

Imię jednej było Ada, a drugiej – 
Silla.
20 Ada urodziła Jabala, który był 

ojcem mieszkających w namiotach 
i pasterzy.
21 Jego brat miał na imię Jubal, 

a był on ojcem wszystkich grają-
cych na harfie i na flecie.
22 Silla urodziła Tubalkaina, który 

był rzemieślnikiem wszelkiej robo-
ty od miedzi i żelaza. Siostrą Tubal-
kaina była Noema.
23 I Lamek powiedział swym żo-

nom, Adzie i Silli: Słuchajcie mego 
głosu, żony Lameka, posłuchajcie 
moich słów; zabiłem mężczyznę za 
zranienie mnie i młodzieńca za si-
niec.
24 Jeśli Kain ma być pomszczony 

siedem razy, to Lamek siedemdzie-
siąt siedem razy.
25 I Adam znów obcował ze swo-

ją żoną, a ona urodziła syna i nada-
ła mu imię Set, mówiąc: Dał mi Bóg 
inne potomstwo za Abla, którego 
zabił Kain.
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